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Abstrakt 

Författare: Karl Dotzek 

Titel: Så ni spelar jazz –  Lärares perspektiv om jazz i gitarrundervisningen 

 

Syftet med den här studien var att få en överblick om hur gitarrlärare undervisar jazz på 

estetiska programmet med inriktning musik. Detta är en kvalitativ studie där tre 

gitarrlärare från södra Sverige intervjuades för att få fram det empiriska materialet. 

Resultatet visar på att lärarna har olika tankar kring genren jazz i ett 

undervisningsperspektiv och att lärarna är rätt likasinnade när det kommer till hur jazz i 

gitarrundervisningen skall bedrivas. Resultatet visar även att planeringsstadiet för 

lärarna har mycket med individen att göra, alltså eleven eller eleverna som de 

undervisar styr väldigt mycket. Lärarna i resultatet pratar även om vilka elever det är 

som fastnar för att spela jazz och hur de introducerar jazzen till elever som inte är vana 

att lyssna på jazz.  
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Abstract 

Author: Karl Dotzek 

Titel: So you play jazz – Teachers perspectiv about jazz in guitar teaching  

 

The purpose of this study was to make an overview of how contemporary guitar 

teachers instruct jazz at the aesthetics program with music orientation. This is a 

qualitative study where three guitar teachers from southern Sweden were interviewed to 

receive the empirical material to discuss how jazz is introduced for students. The result 

shows that the teachers have different viewings on the genre jazz in a teaching 

environment, however that the teachers are somewhat like-minded in their way of 

educating their students in the jazz genre. The results also shows that during the 

planning stages of the lessons the student in question have a great deal to do with how 

the education is brought out. The teachers also shed lights on what sort of students that 

get a growing interest for playing jazz and how they work with students that are not 

used to listening to jazz music. 
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1 Inledning, syfte och bakgrund 

Under alla de år som jag har lärt mig att spela gitarr, har jag gjort det själv hemma med 

en bok, vid Youtube eller hos en gitarrlärare. Det har ofta varit genren jazz som dykt 

upp och det har intresserat mig. Vare sig gitarrister eller musiker överlag spelar andra 

genrer som blues, rock, pop, metal så dyker alltid jazzen upp som en inspirationskälla 

för mig. 

 

Jag minns inte första gången jag blev introducerad för jazzen. Det var förmodligen min 

första gitarrlärare som gjorde, men en tonåring som bara gillade hård musik som 

Pantera, Exodus, Slayer så är det svårt att få mig till att vilja lyssna på jazz. Det var inte 

förrän jag såg en dokumentär som handlade om thrash metal där vissa musiker pratade 

om sina influenser som jag fick en annan bild av jazz. Jazzen kom självklart på tal och 

jag märkte att vissa band som Megadeth i sina tidiga dagar till och med hade en 

trummis och gitarrist som brukade spela jazz, samt fusionjazz och det soundet som de 

hade fångade mig riktigt ordentligt. Detta gjorde mig mer nyfiken på genren jazz, dock 

inte tillräckligt för att få mig att öva åtta timmar om dagen, för att faktiskt bli bra på det. 

Men jazzen fortsatte att dyka upp, det gick inte att komma ifrån den. Jag har även hört 

av hobbymusiker, professionella musiker, utbildade musiker att jazzen är musikernas 

musik, för det är oftast musiker som sitter och lyssnar på jazz och till slut fångade det 

även mig. 

 

Jazzen har element som man kan kombinera med all sorts musik, dock är det kanske 

inte så vanligt i dagens datoriserade musik att man hör jazzelement. I bluesen däremot, 

som brukar vara inkörningsporten till jazz hör man ofta influenser från jazzen och i 

jazzen hör man inslag från bluesen samt andra genrer. Men det jag är nyfiken att ta reda 

på i den här studien är hur undervisar gitarrlärare på det estetiska programmet jazz? 

Vilka moment använder de i undervisningen? Är det så att jazzen alltid är med i 

planeringen? Kopplas det mycket till musikteorin? Hur gör lärare för att introducera den 

här formen av musik med sin speciella harmoni? Gillar eleverna musiken eller hatar de 

den precis som jag gjorde när jag först blev introducerad till den? Vilka är det 

egentligen som fastnar för jazzen och har jazzen ett visst värde/status bland andra 

musiker? Detta hoppas jag kunna få en större förståelse för, hur det egentligen ser ut på 

gitarrundervisningen så att jag själv kan utnyttja studiens resultat i min kommande 

yrkeskarriär.  
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1.1 Syfte och frågeställning 

 

 

Syftet med denna studie är att ta reda på hur och om gitarrlärare använder jazz i 

gitarrundervisningen, hur de använder sig av olika verktyg för att utveckla sina elever i 

genren jazz och om lärarna tycker att jazz har fördelar och nackdelar i ett 

undervisningssammanhang.  

 

• Hur undervisas jazz i gitarrundervisningen på det estetiska programmet med 

inriktning musik?  

• Vad anser lärarna att jazzen kan bidra med i ett undervisningssyfte och som 

musikgenre i andra sammanhang?  

• Hur introducerar lärarna genren jazz för eleverna och vilka elever är det 

egentligen som fastnar för jazzen? 
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1.2 Jazzens bakgrund 

Den tidigaste formen av jazz kom ifrån de lägsta sociala grupperna i USA, den svarta 

arbetsklassen i södra USA. Få hade en musikalisk skolning eller utbildning och 

förmågan att kunna läsa noter varierade, så istället lärde de sig till stor del av varandra 

och genom att lyssna och spela tillsammans. Man skulle kunna kalla det en muntlig 

tradition, precis som den som finns inom den svenska spelmansmusiken och andra 

musikaliska folktraditioner (Bruér & Westin 2006 s.19). Jazzens födelseort sägs vara 

New Orleans, denna nyckelort som låg i den nordamerikanska södern var viktig med 

både sin hamn och järnväg. Vid 1900-talets början var hälften av befolkningen i staden 

färgade och staden hade en högre acceptans för det afrikanska och det som följde med 

den kulturen. Staden hade även ett rikt nöjesliv med musik av olika slag som opera, 

symfoniorkestrar och ensembler av olika slag. Detta gjorde New Orleans till en 

fördelaktig plats för framväxten av det som världen sedan skulle börja kalla jazz. Det är 

även New Orleans-Jazzen som lägger grunden till musikens vidare utveckling (Bruér & 

Westin 2006 s.20).  

 

Bluesen var även en viktig del av utvecklingen av jazzen, den musiken utvecklades och 

kom fram under tiden då slaveri var tillåtet i USA, från 1700-talets till mitten av 1800-

talet då det förbjöds. Det var en form av arbetssånger som de svarta sjöng medan de 

arbetade på bomullsfälten. Jazzen (även rock och popmusik) tog mycket inspiration från 

bluesen, indirekt eller direkt. Inom jazzen används bluesens ”schema” med tolv takter 

som underlag för improvisation. Då jazzens ackord blivit mer avancerade så har alla 

betydande jazzmusiker använt blues i sin musik och även spelat med en blueskänsla. 

(Bruér & Westin 2006 s.20–24).  

 

2 Tidigare forskning 
 

Detta kapitel kommer ta upp och presentera tidigare forskning med utgångspunkt från 

syftet med uppsatsen. Men även försöka ge läsaren en generell inblick i vad forskningen 

säger om instrumentalundervisningen. Varför det står instrumentalundervisning och inte 

gitarrundervisning är för att den största delen av forskningen inte går in specifikt på 

gitarren utan är mer fokuserad på instrumentalundervisning. Kapitlet ger även viktiga 

aspekter i instrumentalundervisning som övning och motivation. 
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2.1 Instrumentalundervisning  

Det finns olika sätt som en instrumentalundervisning kan bedrivas på, en av de 

vanligaste är mästerlära. Den undervisningsformen har en väldigt lång tradition i olika 

yrken och där är även musikeryrket inräknat. Genom olika tider har musiker och andra 

yrkesmän sökts sig till de ”kunniga” för att lära sig att utveckla sitt hantverk. Redan på 

1600-talet gick Johan Sebastians Bachs 30 mil för att få ta del av musikundervisning, 

detta går att koppla till dagens universitet då musiker och människor söker sig till 

institutioner för att få kunskap och bildning(Holgersson 2011 s. 8). Mästerlära är ett 

svårt sätt att undervisa menar Holgersson (2011 s. 9) och refererar till Smildes forskning 

som gäller högre musikstudier i hennes studier framkommer det att en del av hennes 

deltagare delar med sig av berättelser om enskilda instrumentallektioner. Vissa 

berättelser visar på att miljön i mästerlära kan vara destruktiv för den enskilda individen 

om relationen mellan elev och lärare inte fungerar (Holgersson 2011 s. 9). Mästerlära 

bygger på att relationen mellan läraren och lärling/elev fungerar för att det ska bli en 

kreativ och utvecklande miljö. 

 

Inom musikutbildningen är det två större övergripande undervisningstraditioner som har 

utvecklats inom västeuropeisk konstmusik, praktisk-empirisk och instrumental-teknisk 

metod (Holgersson 2011 s. 10). Den praktisk-empiriska metoden undervisar nybörjare i 

gehör där eleverna får imitera lärarens passager och motiviska mönster. Detta gör att 

eleverna lär sig grunderna på sitt instrument och lär sig även grundläggande 

uttryckskonventioner. När detta har övats blir eleverna introducerade för musikens text 

och grundläggande notation. Den här traditionen är först och främst gehörsbaserad 

samtidigt som eleverna får undervisning i att förstå och analysera noter. Tillslut lämnar 

läraren rummet till eleven för att få den att utvecklas till självständiga musiker. Den 

andra traditionen (instrumental-tekniska metoden) utvecklades i början av 1830-talet då 

priset på noter sjönk på grund av en ny tryckteknik uppfunnits, detta gjorde att duktiga 

musiker publicerade övningsböcker i olika former som notläsningsövningar, 

teknikövningar och så vidare. Färdigtryckta noter ersatte nu oftare gehörsövningarna 

som hade används innan, vilket ledde till att det individuella tolkningsutrymmet för 

eleverna försvann och den mer musikaliska aspekten gick över till den 

instrumentaltekniska aspekten. Detta gjorde att eleverna förväntades kunna spela mer 

avancerade stycken som oftast låg över deras nivå och att deras egna tolkning 

försämrades (Holgersson 2011 s. 10–11). När eleverna hade uppnått en viss nivå på sitt 
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instrument kunde de fokusera på den musikaliska aspekten istället för att bara fokusera 

på teknik. Dessa två undervisningstraditioner kan ses som historiska spår som 

kombineras än idag på högre musikutbildningar (Holgersson 2011 s. 10–11). Dock är 

det fortfarande den tekniska delen som instrumentallärare lägger sitta största fokus på. 

(Holgersson 2011 s.21).  

 
2.2 Övning  

Att öva mycket är något ingen kan undkomma. Majoriteten av musiker har övat många 

timmar varje dag för att komma till en viss musikalisk nivå. Nationalencyklopedin 

(2018-04-10) beskriver övning som ett ”metodiskt sätt att förbättra sina färdigheter (ngt) 

genom särskilt anpassade (upprepade) aktiviteter ifråga om intellektuell eller motoriska 

färdigheter”. Lehman (et al 2007 s. 62) talar om övning i makro och mikro, där de 

förklarar de två olika begreppen som en övergripande inblick på vad övning innehåller. 

Makroperspektivet är sådant som lärare oftast stöter på som den tid musikern spenderar 

att spela, distraktion, förbereda instrumentet så det är redo att spelare, stämma en gitarr, 

letar efter musik att spela och distraktioner av olika slag. Medan microperspektivet är 

det som lärare och forskare tittar på, som kvalitets tiden, struktur, förbättringar och mål. 

Sanningen är sådan att alla människor måste öva för att bli bättre, det finns de som har 

det lättare för sig men de måste fortfarande öva för att utvecklas (Lehman et al 2007 s. 

62). Dock finns det många sätt som individer kan lära sig att spela på. De kan lära sig 

själva genom ”trial and error”, gå med i olika skolor, konstellationer, titta och lyssna på 

andra musiker, ta privatlektioner eller använda sig av teknologi som datorer och appar.  

Möjligheterna för att lära sig att spela ett instrument är många (Hallam 2012 s. 654). 

 

2.2.1 Makroperspektivet  

En stor del i övandet blir att många instrumentalister får en form av hatkärlek till det. 

Detta ambivalenta förhållandet kan komma ifrån olika erfarenheter, till exempel att 

eleverna har blivit tvingade att öva. Elever kan tycka att det är tråkigt att lägga ner tid 

eftersom det blir ett krav. Vänder man på det så kan eleverna bli glada när de får spela 

sitt instrument och upplever istället en positiv känsla (Lehman et al 2007 s. 62). Att öva 

har alltid varit och är fortfarande en stor del av musikers liv och precis som en idrottare 

som går till gymmet och tränar har elever/musiker sin plats som de går till för att öva. I 

de flesta länder idag, övar ofta unga musiker hemma i sina rum eller i något annat rum i 

huset och ofta under föräldrarnas tillsyn (Lehman et al 2007 s. 62). Men då vissa genrer 
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går mer utanför övningsrummet än vad andra gör så är övningsrummet en helig plats för 

musiker där de utvecklar sin förmåga att spela. Alla musiker övar självklart själva men 

vissa genrer gör det mer än andra och även nivån på musikern gör att övningen kan se 

annorlunda ut. En klassisk pianist som ska framföra ett stycke själv behöver inte öva 

med ett band, det är ju väldigt uppenbart. Unga elever (se ovan) övar med en förälder 

och en instrumentalist eller sångare ofta blir coachade vid vissa tillfällen. Vissa genrer 

som jazz, rock, blues och andra genrer som räknas in i populärmusiken brukar ofta 

spela/öva med andra medmusikanter eller spela med till skivor/backing tracks (Lehman 

et al 2007 s. 62–63). Det finns även en del övning som inte direkt skulle klassas som 

övning för vissa, till exempel läsa musikpsykologiska böcker, memorera eller analysera 

noter utan sitt instrument, lyssna på musik, spela igenom ett set med scenkläder, öva 

framför spegeln. Då det inte direkt klassas som ”övning”, är de ändå viktiga aspekter att 

ha med i sitt musicerande (Lehman et al 2007 s. 63). Att öva är väldigt emotionellt, som 

nämndes innan finns det en sorts hatkärlek till övandet i musik. Vissa elever och 

musiker ser inte det viktiga med att öva för att uppnå en högre nivå medan andra lägger 

stor vikt i att öva. Olika pedagoger har givit övningen olika namn och mening som 

mental labour, commitment to yourselft to improve by developing skillls from lesson to 

lesson, tackeling the monster. John Browning jämför sitt övande med att diska, något 

som de flesta inte ser som något roligt  (Lehman et al 2007 s. 64–65).  

 

2.2.2 Microperspektivet 

Lehman (et al 2007 s. 65) skriver att öva inte går att jämföra med betalt arbete eller att 

spela en konsert. Dessa aktiviteter är oftast bevarade, om du har lärt dig det en gång. Att 

spela och göra arbete som musiker och människa utvecklar inte själva hantverket. För 

att göra det tydligare vad Lehman (et al 2007 s. 65) menar så jämför han detta som att 

jobba på en biltvätt.   

 

Think of someone working in a car wash: A smooth working procedure that 

can easily be maintained throughout the day has been learned after a week. 

It is unlikely that, after working in the business months and years, the 

employee would wash cars much faster or make them cleaner. Work’s 

Lehman (et al 2007 s. 65) 
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Här menar Lehman (et al 2007 s. 65) att om människan lär sig en lätt procedur på en 

vecka kommer den anställda inte göra det mycket bättre oavsett om hon eller han jobbar 

med det i månader eller år. Detta tas även upp i Oxford Handbook of music education 

(Lehmann & Jørgensen 2007, s. 678), att om människan gör en uppgift som den redan 

kan, kommer människan inte att utvecklas, detta är alltså inte övning. Så om en elev 

spelar igenom ett stycke som den kan väldigt bra några gånger bara för att fördriva tiden 

är det inte övning (Lehmann & Jørgensen s. 679).  Övning i sin helhet är en annorlunda 

procedur, och viss övning är mer njutbar än andra. För att klargöra detta går det se detta 

på två sätt, formell och informell övning, dock tar Lehman (et al 2007 s. 65) bara upp en 

aspekt i boken, den formella delen. Den formella övningen är när den som övar har ett 

mål, som ligger utanför den övandes kunskapsnivå, hur den som övar uppnår den 

kunskapen är genom djup koncentration (Lehman et al 2007 s. 65), alltså, att spela en 

hel kväll på en club med ett band, kan inte strikt kallas övning då förmågor upprepas 

som musikern redan har, så utesluter det inte att viss övning under kvällen kan 

kvalificeras. Att bara spendera tid med instrument räknas inte som formell övning utan 

den musicerande måste koncentrera sig och kliva utanför sin komfortzon samt att 

möjligheten till feedback måste finnas, till exempel en lärare som kommenterar något 

som ens elev har övat på eller spelar (Lehman et al 2007 s. 65–67). Musiker eller elever 

som övar lite eller inte övar alls samt saknat support, brukar oftast sluta spela, medan de 

elever som övar mycket och blir ”experter” ofta får mycket support hemifrån och 

tenderar att fortsätta musicera. (Lehmann & Jørgensen s. 679).  

 

2.3 Motivation  

Motivation är en viktig faktor för att lära sig ett musikinstrument och andra kunskaper.  

Motivation spelar alltså en viktig roll i inlärningen av kunskap och om musiker ska 

uppnå en viss expertis krävs det att den finns. De musiker som är mest framgångsrika är 

oftast de som har förmågan att motivera sig själva och blir intresserade av musiken 

(Hallman 2012 s. 653). Andra viktiga faktorer som nämndes är läraren och föräldrarna 

som hjälper eleverna med motivationen, föräldrarna är väldigt viktiga när det kommer 

till övningsresurser och stöd (Hallman 2012 s. 654). Precis så som föräldrarna stödjer 

sina barn genom att köra dem till fotbollsträningen måste dessa även stödja dem när det 

gäller att öva på sitt instrument.  
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Lehman (et al 2007 s. 44–45) skriver att det finns många källor till motivation för 

musiker. För att lättare förstå dessa många källor kan man kategorisera in dem och sätta 

dem i två fack, inneliggande motivation och utomliggande motivation. Inneliggande 

motivation härstammar ifrån själva aktiviteten och nöjet av att praktisera hantverket, 

alltså musiker skapar musik för att de njuter och får en känsla av fullbordande när de 

spelar. Att uppnå musikalisk skicklighet kräver mycket tid och slit så många musiker 

förlitar sig även på den utomliggande motivation som är icke musikaliska belöningar 

som kommer med det musikaliska hantverket. Exempel på utomliggande motivation är, 

när lärare och föräldrars stöd samt uppmuntran får dem att bli motiverande, att få 

applåder från publiken klassas som utomliggande motivation (Lehman et al 2007 s. 45). 

Musiker är alltid dragna åt någon sorts motivation och de kan bli motiverade av både 

utomliggande samt inneliggande motivation samtidigt.  

 

2.3.1 Föräldrar, Lärare och kamrater  

Föräldrarna är en de huvudsakliga faktorer till musikers motivation när de är unga, en 

förälders vänliga ord och uppmuntran är en viktig belöning för musiker när de visar vad 

de kan på sitt instrument, detta kommer säkerligen göra att de unga musikerna vill lära 

sig mer. De duktigaste unga eleverna har oftast föräldrar som är väldigt stöttande och 

övervakar sina barn medans de övar hemma och även på lektionerna, men då är en 

fördel att föräldrarna har någon sorts musikalisk träningen/erfarenhet för att 

observerandet ska vara gynnsamt. Deras roll är inte att styra undervisningen utan att se 

till så att barnet gör det läraren sagt (Lehman et al 2007 s. 50). Då föräldrarnas stöd är 

en grundpelare för att unga musiker ska fortsätta att spela så finns det en risk att 

föräldrarna pressar sina barn till att spela instrument, detta gör att den unga musikern 

förlorar sin passion för att spela sitt instrument och sin inneliggande motivation för 

instrumentet (Lehman et al 2007 s. 50). McPherson och Davidson (2002) har i en studie 

av musikalisk övning analyserat intervjuer med 157 nybörjarinstrumentalister i åldern 

7–9 år och deras mammors deltagande i aktiviteten. De har kunnat konstatera att 

mammorna redan innan undervisningen startade, kunde förutspå hur mycket stöd för 

hemmaövning deras barn skulle behöva. Detta visade sig senare i undersökningen 

korrelera väl med hur väl mammorna var motiverade att stödja sina barn. I studien blev 

80% av barnen, under den första månaden, påminda av mammorna att göra sin spelläxa 

hemma. Nio månader senare var det 48% av mammorna som fortfarande motiverade 

sina barn att öva hemma. De mammor som kände oro innan lektionsstart hade i större 
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utsträckning barn som senare visade sig ha orealistiska förväntningar på sin egen 

utveckling och insats. I denna grupp var det också vanligare att de slutade spela 

(Hofvander Trulsson, 2010). 

 

Självklart har läraren också en stor påverkan på eleven när det kommer till motivation, 

speciellt de första lärarna som elever stöter på, påverkar dem väldigt mycket. Lehman et 

al (2007 s. 51) skriver att de som utvecklar en expertis på sitt instrument ofta säger att 

deras första lärare var vänlig och uppmuntrande, detta gjorde att eleverna såg fram emot 

lektionen med läraren. De elever som slutade med sitt instrument beskrev sina lärare 

som kalla och otrevliga, det vill säga motsatsen till de ”bra lärarna” (Lehman et al 2007 

s. 51). När musikerna har kommit en bit på vägen blir läraren ännu viktigare för 

motivationen. Lärarens roll blir istället att motivera eleven till att bli mer dedikerad till 

musiken, som att få dem att spela utanför sitt övningsrum och med andra musiker. Detta 

gör att eleven blir mer involverad i musiken och förhoppningsvis känner att hon eller 

han vill utvecklas mer. Det är även en fördel om läraren är framgångsrik på olika plan, 

för detta ger ytterligare inspiration till eleven då läraren blir mer som en sorts förebild 

för dem. Dock krävs det att läraren är duktig på det den gör för att eleven ska bli 

intresserad (Lehman et al 2007 s. 51). Lehman (et al 2007 s. 51) skriver även om övning 

som det primära sättet som läraren kan utmana eleven och att lärare ska vara ansvariga 

för hur deras elever lär sig att öva, många unga musiker känner igen denna aspekt hos 

en duktig lärare (Lehman et al 2007 s. 51). Läraren är även som ett sorts 

bekräftelseverktyg för eleven som cirkulerar fram och tillbaka. Eleven går hem, övar, 

blir belönad och känner att den uppnår sina mål och detta är en av de största belöningar 

för musiker, att känna att deras musikaliska progression går framåt (Lehman et al 2007 

s. 51).  

 

En tredje och mycket viktig del i en ung människas utveckling är kamrater. När musiker 

är i sin ungdom har kamrater en större påverkan på motivation än vad både föräldrar 

och lärare har, detta leder till de två alternativen som finns (Lehman et al 2007 s. 52). 

Antigen fortsätter eleven med sitt instrument eller så slutar de. Den sociala pressen kan 

ha en negativ effekt, till exempel att elevens sociala umgänge säger att det inte coolt att 

spela i skolband. Men den sociala kretsen kan även vara en bidragande faktor till att ett 

större musikaliskt intresse skapas, ofta bygger tonåringar som är musiker sin 

umgängeskrets med andra musiker. Det går att se detta som en sorts ”tävling” där 
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musikerna i gruppen blir motiverade att öva för att bli bättre och sticka ut mer. Ofta så 

gillar musiker även uppmuntran och stödet som de får från sina kamrater (Lehman et al 

2007 s. 52). Dock är inte alltid tävlingsaspekten så bra, för tävling handlar om att 

överträffa andra personer. Om musikerna redan är kunnig fungerar tävlingsaspekten 

bättre, men om musikern är mindre kunnig kan detta göra att musikern blir avskräckt, 

just på grund av tävlingsaspekten. Studier har visat att det optimala sättet att lära sig inte 

är i en tävlingsmiljö, utan ett samarbete med musiker för att utveckla sitt hantverk 

(Lehman et al 2007 s. 52). 

 

2.4 Jazzmusikens väg in till utbildningar. 

Jazz var från början en musik som musiker lärde sig genom att gå till barer, skoldanser, 

bröllop och andra sammanhang. Men idag går vägen till att bli en bra jazzmusiker 

genom utbildning (Nyman 2014 s. 13). Även om Sverige var ett av de första länderna 

att erbjuda jazzskolning så var USA först. Redan 1945 skapades den första skolan som 

undervisade jazz i USA. Andra länder som Storbritannien och Frankrike var också 

snabba, de första skolorna inom jazz kom på 60-talet. Dock dröjde det till slutet av 60-

talet och in i början på 70-talet innan jazzen gick att välja som inriktning på den 

kungliga musikskolan i Stockholm. Detta gjordes efter att en statlig utredning hade 

erkänt jazzen ett visst värde som ungdomlig och samtida (Nyman 2014 s. 19). Enligt 

Scheid (2009 s. 96) så tycker elever att lärare värderar jazzmusiken väldigt högt i 

dagens skolor och styr undervisning mer åt det hållet samt favoriserar jazzen.  

 

3 Hermeneutiskt perspektiv  
Ansatsen i denna studie om jazz i gitarrundervisning är hermeneutisk. Hermeneutik är 

en gammal vetenskap som uppfanns för att lättare kunna tolka de texter som fanns i 

världen. Den var i början en uppsättning av regler kring metoder som hade utvecklats 

under 1500-talet för tolkning av teologiska och klassiska humanistiska texter. Men har i 

vår tid utvecklats till en tolkningspraktik samt tolkningsteori för alla sorters texter. Då 

hermeneutiken utvecklades på 1500-talet, har läran om tolkning funnits mycket längre 

och har sitt ursprung i antiken. Själva ordet hermeneutik härstammar från Grekland och 

betyder ”att tolka” eller ”tolkning” (Molander 2003 s. 166–167) De tre största 

rubrikerna inom hermeneutik är som Hartman (2004 s. 106) tar upp, livsvärde, tolkning, 

förståelse och även den hermeneutiska cirkeln (Molander 2003 s. 167).  
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3.1 Tolkning 

Verbet tolka kan också betyda att översätta. Men vad är egentligen tolkning om man 

sätter in det i praktiken? En vanlig tolk som översätter språk har till uppgift att förmedla 

en dialog som de olika parterna ska förstå. Det går att säga att tolkens uppgift är att få 

de olika parterna att förenas i en gemensam förståelse. En tolk utför en indirekt 

hermeneutisk arbetsuppgift (Ödman 2017 s. 23). Hermeneutikens tolkning går även att 

dela in i tre funktioner: 1) att uttrycka något i högre ord, att säga eller utsäga. 2) att 

förklara. 3) att översätta. Alla dessa funktioner innebär att det går att göra en tolkning 

(Ödman 2017 s. 73) 

 

Hartman (2004 s. 190–191) säger följande om hur man ska få kunskapen om livsvärde, 

det är genom att tolka det observerbara beteendet. Han säger även hur vi kan göra vissa 

tolkningar, att det är på grund av våra förkunskaper om ämnet som vi tolkar. Denna 

kunskap kallas oftast för förståelse, människan måste alltså vara i besittning av vissa 

kunskaper för att få förståelse för kunskapen. Dock skriver Ödman (2017 s. 58) att 

varför vi tolkar är för att vi vill förstå, tolkning uppstår enligt Ödman ”ur en faktisk 

belägenhet i nuet” (s. 58) när vi inte förstår. Människan vill kunna förstå för att kunna 

orientera sig. Enligt Ödman (2017 s. 71) är tolkning att ange betydelser och detta gör 

människan när hen omedelbart inte förstår den verklighet som de är delaktiga i. Att 

tolka är således en subjektiv akt som sker från olika aspekter. När människan tolkar så 

frilägger eller tilldelar vi en mening åt det som tolkas.  

 

3.2 Förförståelse och förståelse  

Hartman (2004 s.191) skriver att vi måste ha en grundläggande kunskap om ämnet, om 

människan ska kunna tolka. Denna kunskap som människan redan besitter kallas ofta 

för en förförståelse. I det som kallas förförståelse finns det även olika beståndsdelar, det 

finns språk, begrepp och trosföreställning. Även egna personliga erfarenheter gör så att 

vi uppfattar och förstår andra individer (Hartman 2004 s. 191). Ödman (2017) beskriver 

förförståelse i uttrycket ”vi kan inte förstå utan att redan ha förstått” (Ödman 2017 s. 

102). Förförståelse ger människan även en riktning i det vi söker efter, det är även 

förförståelsen som avgör vilken aspekt vi lägger på det som ska studeras (Ödman 2017 

s. 102).  
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Ödman (2017 s. 24) skriver att strävan efter förståelse som människan har är grunden 

för varför människan vill ta reda på så många saker, till exempel varför egyptierna 

byggde sina pyramider istället för hur de gjorde det. Förståelse gäller även den 

mänskliga existensen som jagats i alla tider, där människan försöker få alla bitar på plats 

(Ödman 2017 s. 25). Men hermeneutiken om att ändas med tiden, Georgii-Hemming 

(2005 s.91) hänvisar till Schleiermachers idéer i början av 1800-talet som gjorde en 

vändning i tänkandet kring hermeneutiken. Han såg den inte bara som pedagogisk hjälp 

för att förstå texter utan han förenade begreppen tolkning och förståelse som ”yttre och 

inre ord”. Han menade att tolkningens problem är förståelsens problem (Georgii- 

Hemming 2005 s. 91). Med detta menar Schleiermachers att förståelse kommer av sig 

själv i sinom tid.  

 

3.3 Livsvärde 

Hartman (2004 s. 185) definierar livsvärde såhär, ”En individs livsvärde är världen så 

som en person uppfattar den, den värld i vilket han själv, andra personer och ting har en 

bestämd mening”. Tanken bakom denna hermeneutiska teorin är att den skall beskriva 

livsvärlden. Kunskap kan även vara det som människan kallar för livsvärld och detta 

nås genom att man tolkar människors beteende, verbalt, samt att försöka leva sig in i 

deras vision av världen (Hartman 2004 s. 106). Hermeneutiken gör detta genom att 

behandla termer som förklarar hur personen/personerna i gruppen uppfattar sin 

situation. Dock anser vissa att det är omöjligt att identifiera sig 100% med andra 

individer, det är alltså inte möjligt att identifiera sig med andra människor och se 

världen som de gör. Vår egen förståelse kommer att forma uppfattningen av det som 

undersöks, alltså personens livsvärld. Resultat som framkommer blir då en blandning av 

personen som gör studiens livsvärde, samt den som studien utförs på. Det blir en 

relation mellan den som förstår och den som blir förstådd (Hartman 2004 s. 189–190).  

 

 

3.4 Den hermeneutiska cirkeln   

Som nämndes ovan måste människan göra en tolkning av livsvärdet för att få fram 

kunskap, dock har detta tolkandet en psykologisk aspekt och en aspekt som har att göra 

med rättfärdighet. Det krävs en förklaring hur tolkningsprocessen går till, samt hur 

tolkningen kan rättfärdigas. Det är här den hermeneutiska cirkeln kommer in i bilden för 

att förklara hur det går till (Hartman 2004 s. 190–191). Hartman (2004 s. 191) förklarar 
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den hermeneutiska cirkeln genom ett exempel på en restaurang, han ser en person som 

sträcker upp sin hand och handen rör sig fram och tillbaka. Då tolkar Hartman hans 

betande som ett försök att få tag på en kypare eller annan personal som jobbar där. Hur 

kan då Hartman göra den här tolkningen? Det kan han göra genom att Hartman själv har 

erfarenhet om hur man uppför sig på en restaurang, Hartman använder då sin 

förförståelse för att kunna tolka personen som sträcker upp sin arm. Under tolkning så 

ser den som undersöker individens beteende, utifrån detta formar hen denna persons 

livsvärd, på den grundar människan sin förförståelse som den redan besitter (Hartman 

2004 s. 191). 

 

 Den hermeneutiska cirkeln är kortfattat allt det som de tidigare rubrikerna har tagit upp, 

för att människan ska kunna tolka och få en förståelse krävs det en förförståelse och en 

insikt i livsvärdet. Det skulle gå att se det som en mening med ett ord som vi inte 

förstår, men då individen som läser förstår helheten av meningen gör det att hen sedan 

förstår ordet som hen inte förstod innan (Ödman 2017 s. 99–100) 
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4 Metod  
I detta kapitel redogörs för vilka metoder som används under studien, hur insamlandet 

av data skett samt hur analysprocessen av data gått till. Kapitlet presenterar även urval 

och forsknings etiska principer. 

 

4.1 Metodval 

Den metod som används i den här kvalitativa studien var intervjuer, och det var även 

den enda metod som används. Varför denna metoden valdes istället för till exempel 

enkät är på grund av att intervjusituationen gav chansen till att föra samtalet vidare och 

fördjupa teman som kom upp. Att föra samtalet vidare syftar på en möjlighet till att 

ställa följdfrågor. Hade enkäter varit den valda formen av metod så hade inte 

möjligheten till detta funnits då frågorna hade varit mer ”fasta”. Trots förberedda  

intervjufrågor fanns det fortfarande ibland behov av att omformulera frågorna för att 

leda intervjun vidare då informanterna började prata om något intressant. Detta vanliga 

förfaringssätt i kvalitativ forskning gjorde att samtalet blev mer intressant för 

informanten och då gav bättre svar.   

 

Varför en kvalitativ metod är fördelaktigare än en kvantitativ, är för att en kvantitativ 

metod används när statistik ska mätas som har med siffror att göra. Medan den 

kvalitativa metoden kan gälla känslor, upplevelser, funderingar och så vidare. Den 

kvalitativa datan mäts inte utan det räcker med att fastställa, att den finns hur de 

fungerar och samt vilka situationer som de förekommer i (Ahrne & Svensson 2015 

s.10). 

 

4.2 Intervju som kvalitativmetod  

Intervju som metod bygger på att det minst är två personer som har en konversation, en 

som intervjuar samt en som blir intervjuad. Det går att se intervjuer som två (eller fler) 

personer som vill göra ett utbyte av synsätt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35). 

Det skulle gå att förklara det som att intervjuaren lär sig något av den intervjuades sätt 

att se på saker kring intervjuns ämne. Skillnaden mellan ett vänskapligt samtal och en 

intervju är att intervjun bygger på kunskap om något som forskaren/studenten känner 

till (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35). Intervjuer är även ett sätt att samla 

kunskap om sociala förhållanden, men i detta fall gällde saken hur lärare jobbar med 



  
 

15 

jazzen i gitarrundervisning. Intervjuer kräver dock en del förberedelser men efter 

förberedelserna är det en effektiv samt smidig metod för att få kunskap om samhället 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35). En intervju säger även mycket om stunden 

då den genfördes, hur personen har uppfattat ämnet som diskuterades och något om det 

som tillskrevs diskussionen just vid denna tidpunkt. Med andra ord säger intervjun 

mycket, men den säger inte allt. Är intervjun bra gjord ger den dock väldigt bra och 

viktiga insikter (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 35). 

 

Kvalitativa intervjuer går att se som en guidad konversation i vilket den som intervjuar 

lyssnar för att höra vilken mening som framträder i samtalet (Eriksson-Zetterquist & 

Ahrne 2015, s. 38). En fördel som redan har nämnts är friheten som kvalitativa 

intervjuer har. Det går att anpassa frågorna och den ordningen som de ställs efter 

situationen ett bättre sätt än om intervjuaren var bunden till frågor som gick från A till 

Ö varje gång (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 38). Som forskare eller student bör 

det dock vid redovisningen av studiens resultat redovisa sättet som de gjorde sina 

intervjuer på och variationen som blev på frågorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, 

s. 38).   

 

4.3 Process 

I det här kapitlet kommer processen av insamlandet av det empiriska materialet att 

beskrivas genom relevanta rubriker.  

 

4.3.1 Kontakt, urval  

Det första steget var att få tag i lärare som ville ställa upp i studien. Detta gjordes 

genom att kontakta olika gitarrlärare i södra Sverige som jobbar på ett gymnasium med 

estetisk inriktning. Tre lärare ställde upp som informant i studien. De lärare som deltog 

fick även veta vad studien skulle handla om samt att studien utgick ifrån de 

forskningsetiska principerna. Efter en kontakt hade uppstått mellan mig och lärarna som 

skulle intervjuas bestämdes tid och plats för intervjun med dessa. 

 

Urvalsprocessen i den här studien gjordes väldigt enkelt, de lärarna som svarade ja var 

de lärarna som var med. Så urvalsmetoden som användes för att välja de lärare liknar 

det Trost (2005) pratar om som han kallar för bekvämlighetsurvalet. Med detta syftar 

Trost på att forskaren eller i det här fallet studenten tar de som studenten/forskaren råkar 
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hitta (Trost 2005 s. 120). I det här fallet ligger bekvämlighetspunkten att de lärare som 

deltog var de som tackade ja till att vara med. Samt att det endast kom ifrån skolor från 

södra Sverige, nära studiens utgångspunkt. Kriterierna som behövde uppfyllas för att få 

vara med i studien var att lärarna undervisar i gitarr på ett estetiskt program på 

gymnasiet med inriktning musik. Informanterna som tackade ja jobbar alla på 

gymnasieskolor där en del av deras tjänst är att undervisa på gitarr. Lärarna är i olika 

åldrar och har jobbat olika länge med sitt yrke. 

 

4.3.2 Intervjufrågor, pilotstudie  

Intervjufrågorna skapades genom att utgå ifrån syftet och vad jag ansåg studien skulle 

handla om. Ingen speciell litteratur användes för att skapa själva frågorna utan frågorna 

prövades fram genom pilotstudier (Boréus 2015 s. 174–175), som gjordes innan de 

riktiga intervjuerna ägde rum. Detta gjordes för att ta reda på ifall studien skulle få de 

svar som förväntades. Pilotstudien gjordes på en student som läser till musik och 

gitarrpedagog för att försöka komma så nära de individer som skulle intervjuas senare. 

 

Pilotstudien genomfördes precis som de riktiga intervjuerna var tänkta att göra, dock 

ändrades en del frågor som var otydliga och inte gav svar på det studien ville få reda på. 

Ordningen som frågorna låg i intervjun ändrades även efter pilotstudien, detta gjordes 

genom att kategorisera och punktera upp frågorna i olika grupper för att tydligare får en 

struktur i intervjun (se bilaga). Detta gjordes för att det inte skulle hoppa så mycket 

mellan ämnena som intervjun innehöll och låta intervjuaren fokusera på varje 

fråga/ämne utan att behöva hoppa fram och tillbaka bland de ämnen som berördes. 

Detta gjorde att intervjun fick en röd tråd och att det var lättare att ställa frågorna, men 

även att få svar på frågorna. Kortfattat, de lärdomarna som pilotstudien gav var att 

formuleringen av vissa frågor var tvungna att ändras och förtydligas samt vilken 

ordning frågorna ställdes till den som intervjuades.  

 

4.3.3 Teknik och genomförande av intervjuerna 

Tekniken som användes under intervjun var en Iphone för att spela in ljudet på, ingen 

mikrofon var inkopplad till Iphonen utan bara den interna micken användes för att fånga 

upp ljudet. Detta gjordes för att anteckning med papper och penna hade varit mycket 

svårare och chansen att missa något hade varit mycket större. Hade det varit två 

personer som skötte intervjun hade en kunnat fokuserat på frågorna och den andra 
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personen sköta svaren (Ahrne & Erik-Zetterquist 2015 s. 49), därför spelades 

intervjuerna in för att det var endast en person som genomförde intervjun. Sedan 

användes en bärbar dator som frågorna fanns på, då det hade varit svårt att komma ihåg 

frågorna utan anteckningar men även för att ge chansen till de som blev intervjuade att 

läsa frågorna.  

 

När personerna var klara och utrustningen redo genomfördes intervjuerna, då lärarna 

kom från diverse skolor och diverse platser i södra Sverige så blev platserna för 

intervjuerna inte densamma. När intervjuerna genomfördes var det lov, så intervjuerna 

skedde inte på skolorna utan på andra platser. När vi möttes upp fick de som blev 

intervjuade ytterligare en gång information om de forskningsetiska principerna. Samt att 

de kunde dra sig ut när de ville utan att förklara varför. De fick information om att de 

skulle förbli anonyma och den enda som skulle lyssna på det inspelade materialet var 

jag. Intervjuerna gjordes under en vecka och tog ungefär 20 minuter per lärare att 

genomföra.  

 

4.3.4 Transkribering  

Efter att intervjuerna var gjorda var det dags att transkribera intervjuerna. Detta gjordes 

genom att maila över filerna till en dator där det lättare gick att ställa volymen men även 

spola tillbaka intervjun då de som blev intervjuade kunde säga många ord på väldigt 

kort tid. Men vissa tankeljud som öh, samt när meningar börjas om är inte 

transkriberade då det inte ansågs tilläga något till studien. Ahrne och Zetterquist (2015) 

skriver om att det finns olika sätt att transkribera precis som det finns olika sätt att 

intervjua (s. 51). De skriver om att det går att ta hjälp av en uppspelningsmaskin (som i 

detta fallet är en dator) där intervjuerna spelas upp igen och intervjuaren skriver ner 

texten (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015, s. 51). Det finns tjänster som forskare samt 

studenter kan köpa där ett företag transkriberar åt forskaren eller studenten (Ahrne & 

Eriksson-Zetterquist 2015, s. 51). Dock finns det nackdelar med detta, till exempel att 

tjänsten som köpts inte fattar dialekter eller sammanhanget i studien, så i det långa 

loppet är det bättre att transkribera själv då det är i den stunden forskaren/student lär  

känna sitt material (Ahrne & Eriksson-Zetterquist 2015, s. 51). 
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4.3.5 Analys  

Efter transkriberingen var klar var det dags att ta ut det som kunde användas i studien. 

Rennstam och Wästfors (2015) skriver om detta i tre punkter, att sortera, att reducera 

och att argumentera (s. 220). Under sorteringsprocessen sorterade jag det materialet som 

ansågs vara värt att ha med i studien samt det som kunde användas då allt i intervjuerna 

inte kom med och då är vi inne på nästa punkt som berör att reducera. Detta gjordes 

genom att läsa transkriberingarna och reducera materialet till en skaplig nivå samt att 

försöka få fram en röd tråd genom hela texten, men som Rennstam och Wästfors 

skriver, det är omöjligt att visa allt (s. 220). Den sista punkten som är argumentera, 

handlar om att göra sig hörd i forskar och kunskapssamhället. Den forskaren eller 

studenten som kan argumentera med hjälp av sin empiri har goda chanser att formulera 

sig, alltså kunna stå för sitt arbete (Rennstam & Wästfos 2015 s. 220). Detta är svårt att 

veta ifall man lyckas med detta under processen med studien, om den blir ”populär” 

märks efter att den färdigställts.  

 

Då detta arbetet utgår ifrån en hermeneutisk vetenskap och kunskapssyn där förståelsen 

av det empiriska materialet nås genom att tolka och använda besittande kunskap. 

Genom detta har en analys av det empiriska materialet kommit fram. 

Tolkningsprocessen utgick alltså från hermeneutiken där den hermeneutiska cirkeln låg 

i grund för tolkandet. De steg i analysen går att jämföra med den hermeneutiska cirkeln, 

där förståelsen som jag har om ämnet har gjort att en tolkning av materialet har kunnat 

ske och att en ny förståelse har uppnåtts. Dock är det viktigt att nämna att tolkning sker 

fortlöpande. Detta inbär att varje steg i analysens tolkade sektioner bildar en helhet och 

skapar en ny förståelse. Detta skedde redan under intervjuerna samt transkriberingen.  

 

4.4 Etiska frågor 

I det här kapitlet kommer de fyra forskningsetiska reglerna att presenteras samt vilket 

ställningstagande den här studien hade för att uppnå dessa regler så bra som möjligt. De 

fyra reglerna som finns är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet och de kommer presenteras ett i taget samt hur de uppfylldes.  

 

4.4.1 Informationskravet  

Här presenteras hur studien arbetade med de villkor som gällde för de deltagande i 

studien. 
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Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i 

projektet och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att 

deltagandet är frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen 

skall omfatta alla de inslag i den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka 

deras villighet att delta (Vetenskapsrådet 2002 s.7) 

 

Denna regel uppnåddes väldigt tidigt i studiens början då informanterna hade valts. Den 

första kontakten som skapades med informanterna var över telefon istället för till 

exempel mejl, då det är enkelt att missa ett mejl enligt mig. Redan i detta första samtal 

förklarade jag för informanterna vilken uppgift de hade i studien, samt att deras 

deltagande var frivilligt och att de kunde dra sig ut ur studien när de ville utan att 

förklara varför. Även när vi möttes för att göra intervjun förklarades det som nämnts 

ovan ingen, för att vara extra tydlig.  

 

4.4.2 Samtyckekravet 

Då alla informanterna som intervjuades var vuxna och jobbade som lärare behövdes 

ingen underskrift från vårdnadshavare eller föräldrar. De som medverkade i 

undersökningen var med på sina villkor, detta uppnåddes genom olika handlingar som 

till exempel då en av informanterna vill ha frågorna framför sig när hen svarade på dem, 

allt för att hen skulle känna sig bekväm i situationen. Ingen som deltog i studien avbröt 

sin intervju med mig, men som beskrevs innan hade de all rätt att dra sig ur studien, och 

om de hade gjort det hade inga negativa konsekvenser medfört för informanterna. Om 

informanterna hade valt att avbryta hade de inte känt någon påtryckning från mig utan 

blivit respekterade utifrån sitt beslut. 

 

4.4.3 Konfidentialitetskravet 

Detta krav uppnås genom att byta ut namnen eller kalla dem för något annat i 

resultatdelen. Informanternas riktiga namn kommer alltså inte att användas i den här 

studien för att behålla anonymitet som de blivit lovade. Vilka skolor som de jobbar på 

kommer inte nämnas i studien då det hade kunnat vara väldigt enkelt att ta reda på vilka 

som deltog i studien. Det inspelade materialet som finns, lyssnade endast jag på, då det 

hade avslöjat vilka som deltog i min studie. Även tystnadsplikt om vilka som deltog i 

studien och vad som sades där har varit viktigt då ingen annan skulle få reda på vilka 

som deltog.  
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4.4.4 Nyttjandekravet 

Som nämnts innan kommer det material som skaptas genom informanterna bara vara för 

mina ögon och öron samt endast användas till denna studie. Detta materialet som har 

blivit insamlat kommer inte någon annan att få använda (vetenskapsrådet 2002 s. 14). 

För att uppfylla nyttjandekravet (men även konfidentialitetskravet) kommer de 

inspelade intervjuerna att raderas efter arbetet är avslutat.  

 

4.5 Informanterna och informanterna i resultatet 

Informanterna kommer att kallas för L1, L2 och L3 (i resultatet) för att hålla lärarna 

anonyma och för att det blir lättare att se vilken lärare som säger vad. L1 är en gitarrist 

med stor genrebredd och är även en mycket välutbildad och duktig gitarrist, både 

teknisk och teoretisk, hen har jobbat som lärare i cirka 20 år. L2 är lite yngre och har 

inte jobbat lika länge som gitarr/musiklärare men har fortfarande mycket goda 

kunskaper trots sin ålder. L3 är den äldsta av dem och har jobbat på skolan som 

musiklärare och gitarrlärare i cirka 40 år. Alla dessa gitarrlärare har stor genrebredd där 

jazzen är inkluderat, men de spelar även andra musikgenrer på grund av sitt yrke.  
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5 Resultat 

I detta kapitel redovisas vilka resultat som studien har kommit fram till. För att göra det 

lätt för läsaren samt hålla de som deltagit i studiens identitet hemliga kommer de tre 

lärarna som blivit intervjuade kallas för L1, L2 och L3. 

 

5.1 Jazzen i ett undervisningssyfte 

Lärarna som intervjuades har alla sin syn på hur man ska använda jazzen i 

gitarrundervisningen. Enligt L3s erfarenhet brukar inte eleverna vara mogna nog för att 

spela jazz i årskurs ett utan han brukar vänta tills årskurs två, om nu frågan skulle 

komma upp. L1 låter lite mer skeptiskt till själva jazzen, L1 tycker att alla genrer har sin 

plats i undervisningen.  

 

L1: Jag tycker nog att alla genrer har mycket att tillföra, jazzgenren har ju 

sina element som tillför undervisningen och andra genrer har andra saker.  

 

Och precis som L1 pratar L2 om att jazzen har sina intressanta element som gör det 

intressant, hen pratar om ackord med färgningar samt jazzens harmonier.  

 

L2: Jo men det är ju som jag upplever innehåller mer färgade ackord, 

harmonierna i jazz ser jag som det mest intressanta med det rent 

undervisningsmässigt. Att spela hårdrock så kan det va svårt att ens hitta en 

ters liksom. Men att spela jazz så kommer du hitta altererade ackord du 

kommer hitta sjuor på det mesta samt nior, elvor, tretton. 

 

L2 syftar även på att jazzen ger eleven en bredare ackordförståelse än vad eleven kanske 

skulle få i vissa andra genrer, som L2 nämner i citatet kan det vara svårt att ens hitta 

terser i till exempel hårdrocken, när det kommer till ackord.  

 

Då jazzen enligt lärarna är en mer komplex musikgenre finns det förstås styrkor och 

svagheter inom dess ramar. Lärarna har dock lite olika funderingar om vad som kan 

klassas som en styrka/svaghet inom jazzen. L3 tycker att en fördel med jazzen är just att 

den här komplex för då måste L3 koppla ihop musikteori (detta tas upp mer senare i 

resultatet) med gitarrundervisningen för annars känner L3 att det inte går att förklara 



  
 

22 

jazzlåtarna och varför de spelas som de gör. L3 utrycker även att om inte eleven förstår 

varför, går det inte hålla på med jazzundervisning, L3 säger att hen tycker att jazzen är 

mycket bra men att eleven som L3 undervisar måste vara motiverad. L2 menar att 

jazzen har en högre tröskel och att hen ser det som en styrka och inte en svaghet.  

 

L2: styrkor kan vara att det är utmanande från början. Man pratar om att 

man kan göra all musik svår, man kan göra mycket av lite. Men jazzen har 

ju redan en tröskel som är lite hög detta är en styrka och en svaghet i ett. 

Men jag skulle vilja se det mest som en styrka, jag plockar ju inte fram 

jazzen innan kvintackorden sitter och vanliga dur och moll. När 

barréackorden sitter och när man hittar tonerna, då plockar jag fram jazzen. 

Inte innan, om inte eleven önskar det, men det har jag inte varit med om 

hittills att någon vill börja spela jazz innan man kan spela kvintackord.  

 

L2: Syftar på att styrkan i jazzen kan vara en svaghet då tröskeln som L2 nämner är 

högre än annan musik. L2 syftar på att spela jazz innan de grundläggande barréackorden 

sitter är ingen idé då eleven inte kommer klara av det. L1 nämner också att den mer 

komplexa harmoniken skulle kunna gynna elevens utveckling och förståelse hur eleven 

spelar olika ackord och voicings på halsen. L1 syftar på att styrkan inom jazzen är 

harmoniken men även rytmiken.  

 

L1: Ja man kan ju fundera på vad fördelen skulle kunna vara. Det skulle ju 

kunna vara i sådana fall om man arbetar med sådan musik som innehåller 

mycket utmanande harmonik. Då kan man utveckla sitt kunnande om 

harmonik, sen kan det vara jazz och så finns det andra genrer som också har 

den typen av element i musiken. Det kan vara rytmik och det finns ju 

jättemånga genrer som har en komplexitet om man nu ska jobba med 

rytmik. Då kanske man väljer en genre som där det finns naturligt en 

utmaning. 

 

Då det finns mycket styrkor med jazzen i gitarrundervisning finns det självklart 

svagheter inom genren med som diverse lärare tar upp. L2 säger att en svaghet skulle 

kunna vara att eleven tycker genren är ”piss”. 
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L2: En svaghet skulle kunna vara att eleven tycker genren är piss, att eleven 

inte har någon anknytning till musiken är det korrekta sättet att uttrycka det. 

Att eleven har kanske aldrig lyssnat på jazz det är inte en så vanlig genrer 

som att ha lyssnat på hårdrock, nu pratar jag om elgitarrister för det är det 

jag undervisar framförallt. Så det kan vara en genre som ligger långt ifrån 

deras egna tycke och smak och då kan det vara svårt att fånga eleven, det är 

väl en svaghet att genrer inte är så populär då skulle jag säga. 

 

L2 syftar här på att själva musiken inte tilltalar vissa gitarrister och det är en 

svaghet att majoriteter av gitarrister inte tilltalas av musiken. L3 syftar mer på att 

om eleven inte övar tillräckligt mycket så tappar eleven till slut intresse för stilen 

helt och hållet, hen säger att kunskap och färdighet kommer genom möjligheten 

att öva. L1 syftar på att hen som lärare inte ska låsa upp sig vid en genre som i 

detta fallet är jazz, utan att lärare ska jobba mot en bredd i sin undervisning. Hen 

ser inte några direkta svagheter utan varje stil har sina musikaliska drag att 

erbjuda. L2 tar även upp andra intressanta aspekter som styrkor och svagheter 

olika genrer i ett undervisningssyfte.  

 

L2: Nu ska vi se, jag har nog mer kloka saker på styrkor och svagheter. En 

styrka är att det är lätt att hitta material, du har real book och det är bara 

börja slå i den och du hittar även mycket backing tracks på youtube till alla 

dessa jazzstandars finns det ju backing tracks. Ofta i samma tonart som är 

skriven i real book, så det är ju super. Även lättlästa noter finns tillgängligt, 

men däremot finns det inte tab. Det finns ju tab till all hårdrock som är stor, 

kanske inte backing tracks i samma utsträckning. Jag ser det som en svaghet 

att det inte finns tabs men en styrka att det finns bra noter.  

 

L2 syftar här på att material som används i jazzundervisningen är väldigt lätt att få 

tag på. speciellt real books där väldigt många jazzlåtar är nerskrivna. Även 

backing tracks i tonarterna som finns i real books finns det gott om. Detta nämner 

både L1 och L3, inte att de ser materialet som en styrka men att de båda använder 

sig av just real book. L3 säger att hen främst använder sig av real book samt 

mycket ”playing by ear” där hen använde sig av backing tracks. L3 tycker inte om 

att fastna i det teoretiska utan att örat ska styra mycket i spelandet innan teorin 
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kommer in. L1 är den enda som nämner att hen inte har någon lärobok som 

används, utan låtarna som L1 och hens elever spelar kommer från real book. L1 

nämner även att hen använder sig av material som hen gjort själv i undervisningen 

med små utdrag från andra böcker. Men L1 säger att en bra ingång till jazzen är 

att spela jazzstandars.  

 

En intressant svaghet som L2 tar upp är att det saknas tabs till jazzlåtarna, ska 

man spela jazz är det en fördel om läraren samt eleven kan läsa noter. L2 syftar 

även på improvisations momenten som finns inom jazzen.  

 

L2: En annan fördel med jazz som undervisningsmusik är improvisation, nu 

är jag ute på djupt vatten för det går ju improvisera på vilken ackordföljd 

som helst men det finns ju mycket tydliga regler när man väl har förstått 

den. Vi har en 2-5-1 i dur, vi har alltså en m7, ett dominant septimackord 

och en maj-sjua. Då vet jag att detta är garanterat tonarten C-dur, jag kan 

använda C-durskala. C jonisk, varsågod och spela. Men om jag spelar i en 

poplåt så kan jag få ett tonartsfrämmande ackord som låter helt okej för att 

vi är vana att höra det för det är snyggt kanske. Då kan det ställa till det när 

vi ska sola att det är ett tonartsfrämmande ackord som inte sticker i öronen 

på oss. Det syns inte så tydligt som det kanske gör i jazzen. Men en styrka 

kan vara att man kan improvisera och träna på att improvisera i jazz för det 

är väldigt tydligt och det kanske inte finns i pop och rock på samma sätt.  

 

L2 syftar här på att jazzen är ett bra verktyg att lära sig att improvisera på, men som L2 

säger går det ju improvisera på alla ackordföljder men L2 hävdar även att det kanske 

syns tydligare i jazz än vad det gör i vissa andra genrer.  

 

5.1.1 Jazz eller inte jazz i gitarrundervisning 

Jazz enligt lärarna är inte den mest populära musikgenren men ändå tycker lärarna att 

den är bra att lära ut. L3 tycker att den är väldig bra och har element som går att mixa 

med andra musikstilar.  

 

L3: Nej, jag tycker den är bra. Jag har alltid använt den till dem som har 

velat, det är inte många tyvärr men de som velat. Man använder ju även 

jazzen i improvisations form i andra musikstilar. 
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L2 tycker även hen att jazz bör finnas med i undervisningen men att läraren ska vara 

vaksam om hur den undervisande läraren ska  jobbar med det. L2 refererar till sin tid 

som elev där hen var tvungen att spela mycket jazz trots att hen inte kanske var så 

förtjust i det.  

 

L2: Den bör finnas med, om vi utgår ifrån inso (Instrument eller sång) ett. 

Under inso ett kursen bör man komma in på jazz. Men, om man har en elev 

som inte vill spela jazz då tycker jag man ska hitta andra vägar. Jag själv 

som gitarrelev var utsatt för det på gymnasiet att spela jazz, asså jätte, 

jättemycket jazz. Men jag sa inte ifrån så tydligt, så jag frågar mina elever 

ganska mycket och ofta vad vi än spelar, om vi har spelat något i fyra fem 

veckor så brukar jag fråga eleven, vad tänker du nu? Vi kan fortsätta med 

det här tills vi dör eller så kan vi bryta och spela något helt annat. Då brukar 

jag försöka fråga det på ett sätt att tvinga dem att svara men inte som ett ja 

och nej fråga men det är ganska svårt. Jag brukar tvinga dem till att ge ett 

svar där de måste formulera typ” jag vill spela det här” eller ”jag vill spela 

det här”. För om jag säger ska vi fortsätta med det här så är det en 

uppmanande fråga, då vet de att jag vill fortsätta. Så när vi spelar blues så 

kanske jag har lätt att säga, ska vi fortsätta med det här? Istället för att säga, 

vill du göra det här eller vill du göra det här. Ett tips!  

 

L2 berättar hur lärare kan göra för att få ut ett mer ärligt svar från sina elever dock säger 

L2 att det är ganska svårt att få eleven att inte svara på frågorna som ja och nej, utan hen 

försöker kringgå det. L2 syftar även på att hen kan fastna lite i musikstilar som hen 

gillar, till exempel bluesen. Som nämndes innan tycker inte L1 att lärare ska låsa sig vid 

stilar utan bredda sina elevers kunskaper i många musikstilar istället för att bara pyssla 

med en musikstil.  

 

L1: Jag kan nog tycka att man inte allt för mycket bör fokusera på en 

musikgenre utan det finns olika vägar att lära sig att spela ett instrument och 

musik över lag. Och då kan man lära sig genom många olika sätt att spela på 

och det är inte alltid nödvändigt att göra denna tydliga genrer uppeldning 

även om det kan vara bekvämt i vissa fall. 
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5.1.2 Planeringsstadiet 

Det ser även olika ut för lärarna när det kommer till jazzen i planeringsstadiet, för vissa 

är den automatiskt med i planering men för vissa kommer den in i planeringen när olika 

moment ska beröras. L2 tar till exempel med jazzen i planeringen när hen ska börja 

prata om färgade ackord, för L1 är den inte automatiskt inkluderad.  

 

L1: Nej det skulle jag inte säga, det är automatiskt inkluderat att på olika 

sätt ta sig an utmaningar att lära sig att spela gitarr och då är en av de 

delarna att använda sig av olika genrer. Var av jazzen kan vara en genre som 

gör detta.  

 

L1 ser det mer som att det är automatiskt inkluderat att ta sig an diverse utmaningar när 

det kommer till att lära sig att spela gitarr där jazzen kan vara en hjälp att göra det. För 

L3 är inte heller jazzen automatiskt inkluderad, utan hen brukar med fingertoppskänslan 

avgöra vilka elever som är redo att ta till sig jazzen. Både L1 och L3 nämner att jazzen 

planeras in i undervisningen väldigt individuellt, det beror alltså helt på eleven när den 

kommer in i undervisningen.  

 

L1: Det blir ganska individuell planering för varje gitarrelev eftersom det är 

enskild undervisning. Så jag har ingen färdig planering innan. Det blir en 

väg som formas av eleven och mig som lärare där vi tillsammans kommer 

fram till vad som är mest lämpligt för att utvecklas så mycket som möjligt.  

 

L3 säger att jazzen är väldigt individbaserad så istället för att kasta ut den till alla blir 

det att de elever som kan hantera jazzen får spela den. L3 säger att om den nu kommer 

in i planeringen blir det inte förrän i årskurs två som tidigast, då han anser att de flesta 

elever inte är mogna för genren tidigare. 

 

 

5.1.3 Koppling till det musikaliska språket samt teknik  

Detta har redan nämnts lite av L3 där hen anser att det är väldigt viktigt att koppla 

musikteori till instrumentet när L3 lär ut jazz. Men musikteorin hör inte bara hemma i 

jazzen som både L1 och L2 syftar på, utan det är musikernas ”språk” om används hela 

tiden för att klargöra saker. L1 säger följande om kopplingen till musikteori.  
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L1: Ja asså musikteori är ju på något sätt när man pratar om musiken. När 

man undervisar så pratar man ju med eleven och man pratar om musiken. 

Och det är ju i alla genrer skulle jag väl säga att man pratar om musik, man 

använder begrepp och där med kopplar man det till musikteori. Det finns ju 

nästan alltid, nästan oavsett vad man gör så finns det ju det perspektivet. Så 

länge man pratar om musiken. 

 

L1 syftar här på att musikteorin är musikernas språk, ett språk som är oundvikligt att 

komma ifrån då det är det språk som används av musiker generellt. L2 säger att hen 

ibland kan ”skjuta sig själv i foten” när L2 ska prata om musikteori för ibland kan det 

bli rörigt när det kommer till vissa moment. Men hen säger även att det speciellt 

kopplas in när man kommer till jazzen i undervisningen.  

 

L2: Men ja, naturligtvis kopplar vi det till musikteorin och speciellt jazzen. 

Att här får vi ett arpeggio och här går vi helt ur och då pratar vi om tension 

reales. All gitarrundervisning är kopplad till teori, och även det tekniska 

skulle jag säga med uppslag och nedslag, högerhandsteknik. Det blir ju inte 

musikteori av det med det blir ju fysik. Vi får mindre avstånd om du kör det 

här ner, upp, upp ner, upp, upp. Men det är motoriskt lättare ifall du kör ner 

upp ner upp för de flesta, välj ett.  

  

Precis som L1 sa säger L2 att all gitarrundervisning är kopplad till teori men L2 tar även 

upp en teknikaspekt av spelandet som han försöker koppla in i undervisningen för att ge 

plats åt både teknik och teori.  

 

 

5.1.4 Jazzens värde i den akademiska världen samt hos arbetskollegor 

Alla lärare har en consensus där de säger att jazzen värderas högt, både hos 

arbetskollegor samt i den akademiska världen. L1 säger att jazz och klassisk musik har 

högre status i den akademiska världen, då det är mer ”konstmusik”.  

 

L1: Jazz och klassisk musik i den akademiska världen skulle jag väl säga 

har högre status än vad pop och rock har. Tidigare var det klassisk musik 

som hade överlägset högst status och jazzmusiken var lågstatus. Ute på 

gymnasieskolan kulle jag inte säga att det finns lika tydligt, vi jobbar med 
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en stor genrebredd och den tydlighet att en genre skulle vara högre status på 

gymnasieskolan jag jobbar på bland eleverna, finns inte. 

 

Dock säger L1 här att bland eleverna finns det inte är lika tydligt med status inom 

musik, iallafall inte på hens skola. Enligt L2 så sjunger peps medan jazzen satsar på 

eliten, med detta menar L2 att vanligt folk kan sjunga och spela medan jazzen satsar på 

eliten inom musiken och detta hävdar även L2. Anledningen enligt L2 att tröskeln in i 

jazzen är högre än många andra genrer. Hen syftar specifikt på en musikteoretisk 

tröskel. L2 syftar på att även om jazzen har en hög tröskel så har den ju ingen publik, 

hen är tydligt med att säga: ”Jag menar ju inte att musiken är mindre värd bara för att 

den har mindre publik, kanske tvärt om ibland”. L2 referera även mer till det ”vanliga 

folket”. 

 

L2: Om vi låssas att den har högst status vilket jag skulle kunna säga att det 

är, alltså en av de mest statusfyllda bland musiker och akademiker. Vanligt 

folk kanske gillar det som är på melodifestivalen och det har ju lägst status. 

Alltså det mest populära kanske har lägst status i musikerkretsar medan och 

att det finns en motsättning där. 

 

L3 håller även med om detta, L3 tar upp att på afrolinjerna på folkhögskolorna spela 

väldigt mycket jazz, så det är där tyngden ligger. L3 tar även upp att hen aldrig har hört 

att någon ska iväg och plugga punk på en folkhögskola. Om en musiker ska plugga 

musik är det oftast jazz, i alla fall i elgitarr-sammanhang. L3 avslutar även med att säga 

att jazzen anses vara den ”fina musiken”. 

 

5.2 Elever och jazz 

Denna del av resultatet tar upp vilka elever lärarna upplever fastnar för jazz samt hur 

lärare ska göra för att introducera jazzen till elever. Då denna musikstils harmonier kan 

vara främmande för elevernas öra.  

 

5.2.1 Att fastna för jazzen  

Det inte många elever som fastnar för att spela jazz och lärarna har olika synpunkter 

vilka elever det är som fastnar för genren. L3 påstår att de som har musikens gåva 

fastnar för jazzen.  
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L3: Jag brukar säga att de elever som fastnar för jazzen är de som har 

tekniken från början, asså man kan lära sig vad som helst men har man inte 

fått…. Ja ska vi kalla det för gåvan, så är det svårt att lära sig att spela jazz 

på rätt sätt.  

 

L3 syftar här på att eleven som inte har fått den musikaliska gåvan har svårare att lära 

sig och ta till sig jazzen. L3 säger även att de som brukar fastna för jazzen ofta har fått 

den musiken hemifrån. L2 anser att det är de elever som är väldigt driva som fastnar för 

jazzen.  

 

L2: Eleverna som framstår som jävligt drivna, de finns de som säger att den 

här eleven spelar vad jag än sätter fram. Är då en grej som musiklärare 

säger, jag kan tänka mig det. Och de eleverna gör ju det också. Jag är inte 

säker på att det finns ett bra svar, antigen så gillar man hur jazz låter eller så 

kommer man lära sig eller så lär man sig aldrig. Jag tillhör de som lärde mig 

med tiden att tycka det var gött. 

 

L2 säger att jazzen går att lära sig att tycka om, eleven kanske inte tycker om den först, 

att det kan ta tid att uppskatta musiken. Sen pratar även L2 om jazzens bredd när det 

kommer till själva musiken då det finns många grenar i det genreträdet. L2 säger att den 

jazz som hen föredrar är ”gypsyn”. Hen ser det som så, bara för att någon lyssnar på 

rock lyssnar den personen inte på all ”rock” som finns utan väljer ut vissa band, stilar 

etc som tilltalar den som lyssnar. L1 anser att det finns många ingångar till musiken och 

olika anledningar varför elever fastnar för viss musik.  

 

L1: Det finns nog inte ett svar på den frågan heller. Precis med alla genrer 

kan man ha olika ingångar till musiken och man kan fastna för en viss genre 

av olika anledningar. Det kan vara att man gillar ett uttryck ett sound, det 

kan vara att man hittar folk att spela med som spelar samma musik, man 

hittar förebilder. Så det finns nog väldigt många olika saker.  

 

L1 pratar även om uttrycket som finns i musiken som påverkar ifall lyssnaren fastar för 

soundet som viss musik har. Hen syftar även på att likasinnade människor samt 

förebilder gör att nya musikaliska vägar kan hittas och blir intressanta.  
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L3 säger att majoriteten av hens elever tycker att jazz är ”skit”, precis som L2 nämnde 

innan så är en svaghet med genren är att eleverna inte tycker om musiken.    

 

L3: Överlag tycker de att det är skit, de förstår ingenting (skrattar). Är det 

inte Gösta Bäver (Justin Bieber) så är det inte bra. Eller de här två pojkarna 

från Norge, jag vet inte vilka de är men jag har bara hört talas om dem. De 

lyssnar i regel inte på musiken. 

 

L3 säger tydligt här att de som lyssnar på den moderna musiken idag i regel inte lyssnar 

på musik enligt hen och att eleverna inte förstår sig på musik. L1 anser mer att när 

eleven måste lära sig något så spelar det ingen roll vad det är för genrer, behöver eleven 

lära sig något från en genre så är det bara spela. Sen syftar L1 på att eleverna brukar 

önska att få spela jazz, där av vill de spela jazz. 

 

L1: Jag ska inte säga att det finns ett svar på den frågan, det är som sagt att i 

gitarrundervisningen förekommer olika genrer vilket jazzen är en av dem 

och när i undervisningen just den genren kommer in, det kan vara att eleven 

önskar att spela jazz. Det kan vara att eleven vill eller behöver lära sig något 

eller nått i gitarrspel där jag som pedagog ser den genren som mest lämplig 

för att göra de momenten som vi ska jobba med.  

 

L2 säger att precis som det flesta, att det är det väldigt individuellt hur hens elever ser 

på jazzen. Hen säger även att de elever som tar till sig allt tar även till sig jazz. För L2 är 

det någon som frågar om att spela jazz varje termin. Hen brukar även uppmana de 

elever som är duktiga, men som inte är lockats av jazzen just för att de ska lära sig mer 

avancerade ackord. 

 

 

5.2.2 Att introducera jazzen 

Lärarna har olika synpunkter på hur jazzen ska introduceras till elever samt vissa tips, 

tricks och aspekter som man ska tänka på när jazzen introduceras. L3 jobbar på ett 

sådant sätt att hen smyger in det i undervisningen när hen märker att eleven till exempel 

har ”ett öra” för bluesen.  
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L3: Om jag märker att han eller hon har fallenhet för att spela till exempel 

blues så är inkörsporten redan öppen. Då brukar jag smyga in lite andra 

licks och så säger jag att detta kallas för en dorisk skala. Fast jag har 

upptäckt redan nu att det är en mollskala, sen efter det tar jag den eolisk 

skalan. En ren moll och helt plötsligt är de inne i världen och nappar de på 

det så är det bara att köra.  

 

L3 säger även att hen försöka ta musik som eleven föredrar och hitta någon sorts 

korsning av det eleven gillar samt jazz. Detta gör ofta att eleven få upp ögonen och blir 

lite intresserad av jazzen. L1 är även inne på att hitta kopplingar till andra musikstilar 

för att få eleven intresserad av jazzen. Men som hen nämnde innan är det väldigt 

individbaserat.  

 

L1: De är lite som den frågan du hade om lektionsplaneringen, när det 

kommer till att introducera något till eleverna blir det väldigt individuellt 

och det bygger mycket på precis som med planeringen, vad har vi gjort 

innan, vad har eleven för förkunskaper, vad ha eleven för erfarenheter när 

det kommer till musiklyssnande. Så de kan vara att man hittar nått i genrer 

som eleven första hand lyssnar på och går vidare genom det till en annan 

genre. Det kan vara så att eleven lyssnar på rock och han testar musik som 

har element av country, det kan va att man lyssnar på fusion eller progressiv 

metal och där ifrån går vi vidare till en viss typ av jazz. Jag ser att då kan 

man bredda sin genre genom att hitta andra genrer som överlappar varandra 

så det kan vara ett sätt att få eleven att testa något nytt, och det kan ju vara 

jazz eller andra genre som är nya för eleven.  

 

L1 syftar på att genom andra genrer bygga broar som leder till ytterligare genrer som 

resulterar till en bredare förståelse av musik generellt. L2 säger att han försöker hitta 

någon jazzlåt som eleven kan ha hört, och med lite tur är det någon jazzstandard. L2 ger 

ett exempel på ”Fly me to the moon” som hen ofta spelar. Om L2 har tur, har eleverna 

hört den låten och kan relatera. När L2 har fått med dem med på banan brukar han göra 

en repertoar med tre jazzstandars som de får spela. Efter det får eleven välja en av 

låtarna som de jobbat mest med. 
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6 Diskussion  

Diskussionen kommer att delas in i tre delar, metoddiskussion, resultatdiskussion samt 

förslag på vidare forskning. I resultatkapitlet kommer resultatet diskuteras, sedan 

kommer metoddiskussionen. Den valda metoden diskuteras och sist kommer ett 

exempel på vidare forskning att presenteras. 

 

6.1 Resultatdiskussion  

I den här delen diskuteras resultatet med koppling till den tidigare forskningen som 

studien har tagit fram.  

 

6.1.1 Undervisa jazz 

Jazzen som genre visar sig vara populär bland lärarna och de är positiva till att använda 

genren för att utveckla det musikaliska hantverket hos sina elever. Lärarna som 

intervjuades jobbar mycket individuellt, detta syns tydligt i resultatet och de använder 

sig mer av det traditionella sättet att lära ut, mästerlära undervisning som Holgersson 

(2011 s. 9) skriver om. Detta sätt kan vara mycket effektiv men även destruktivt då 

relationen mellan läraren och eleven måste vara bra för att eleven ska kunna lära sig 

något.  

 

En annan intressant observation som gjordes i resultatet är att lärarna använder sig av 

nästan samma material, men med lite olika infallsvinklar. De använder sig även mer av 

den praktisk-empiriska undervisningsmetoden som Holgersson (2011) skriver om 

istället för den instrumental-tekniska metoden. L3 pratar om detta då hen föredrar att 

låta eleverna spela efter örat genom att utgå ifrån låtar och användning av backing 

tracks. Jag tolkar det även som att L3 visar väldigt mycket under lektionerna så att 

eleverna ska förstå vad det är som kan låta bra, dock är det som låter ”bra” väldigt 

subjektivt. L2 talar även om backing tracks och hur bra det är att använda sig av dem i 

undervisningssammanhang. Lehman et al (2007) tar upp att vissa genrer behöver andra 

musiker eller backing tracks för att utvecklas. Som beskrivs i den tidigare forskningen 

behöver inte en klassisk pianist ha ett band när hon eller han ska öva.  L1 säger att en 

bra ingång till jazzen är att spela jazzstandars som finns i realbook, och det är just 

realbook som är det återkommande i resultat när det kommer till material. Alla tre 

informanterna använder sig av just realbook i sin undervisning. På grund av att de 

använder sig av realbook får även eleven läsa noter som oftast är ganska enkla. En 
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annan anledning varför den praktisk-empiriska undervisningsmetoden kan prioriteras 

och inte den instrumental-tekniska som Holgersson (2011) tar upp är att den 

instrumental-tekniska metoden handlar mer om att öva med hjälp av noter på egen hand 

och när eleven har uppnått en viss teknisk nivå, kan lärare börja fokusera på den 

musikaliska aspekten. Medans den praktisk-empiriska undervisningsmetoden är mer 

designad för lärare och elevundervisning där läraren delar sin kunskap med eleven. L2 

talar om teknik i resultat och att hen vill blanda både teknik och teori för teknik är tyvärr 

det som lärare brukar lägga störs fokus på (Holgersson 2011 s. 21). Så som jag förstår 

det är undervisningen av alla tre lärarna en mixa av dessa två där de förlitar sig på att 

eleven tar till sig det som sägs på lektionerna och sedan övar enskilt hemma. Dock är 

det viktigt att lyfta fram att människor lär sig enkla processer ganska snabbt (Lehman et 

al 2007 s. 65) och samma sak är det inom musiken, att spela saker som eleven redan kan 

kommer gör att eleven inte utvecklas (Lehmann & Jørgensen s. 679). Därför klassas inte 

detta som övning. Eleven måsten öva på något som hon eller han inte kan för att 

utvecklas, det är då det kan börja kallas övning (Lehman et al 2007 s. 65)  

 

Men den praktisk-empiriska undervisningsmetoden ska även introducera noter in i 

undervisningen och detta kan göras genom att lärarna presenterar jazzstandards för 

eleverna. På så sätt får eleverna arbeta på att läsa noter samt komma in på musikteori 

genom olika infallsvinklar. Dock syftar L1 på att musikteori är det musikaliska språket 

och det används hela tiden i ett undervisningssammanhang, det spelar ingen roll vilken 

genre som spelas. L3 tycker specifikt att jazzen är bra för då kan hen koppla 

undervisningen mer till musikteori för det går hand i hand. L2 pratar om detta när hen 

beskriver improvisation, att i jazzen finns det tydliga regler och strukturer som kopplar 

väldigt mycket till musikteorin. Dock måste undervisade lärare förklara varför till 

exempel noter och musikteori är bra för att få eleven att öva på det, istället för att tvinga 

eleverna till att öva på det. Att tvinga elever är inte alltid så populär och kan leda till att 

eleven tappar lusten att spela då det helt plötsligt blir ett krav (Lehman et al 2007 s. 62).  

 

6.1.2 Planering 

Resultatet visar även att lärarna låter eleverna styra mycket i sin undervisning, med 

detta syftar jag inte direkt på låtval utan mer på vad lärarna tycker eleverna ska göra för 

att utvecklas. L1 och L3 säger att jazzen för dem inte är automatiskt inkluderat i 

undervisningen, L1 använder den när hen anser att den behövs för att utveckla något hos 

eleven. L3 är inne på samma spår, och hen syftar även på att eleverna har olika vägar 
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när det kommer till att lära sig att instrumentet och då kan jazzen vara en ingång. L2 är 

också inne på detta då hen syftar på att när eleverna ska börja lära sig svårare ackord 

med färgningar, att det är då man plockar fram jazzen. L3 väljer vilka elever han tycker 

är redo att spela jazz då hen anser att alla inte klarar av den genren. Då lärarna har en 

stor påverkan på eleverna när det kommer till att lära sig jazz och Lehman et al (2007 s. 

51) skriver att de eleverna som blir väldigt duktiga och utvecklar en expertis på sitt 

instrument beskriver sina lärare som väldigt uppmuntrande och det är möjligtvis det 

lärarna måste vara till jazzen för att få in eleverna på det spåret. Uppmuntrande och gör 

att eleverna ser fram emot lektionerna med läraren. Att få in jazz i planeringen verkar 

vara en utmaning som de tillfrågade tacklar på sitt eget sätt. Det är dock viktigt att få 

jazzen att bli intressant annars kommer eleven/eleverna tappa intresset för den. Då 

resultatet visar att jazzen inte är särskilt populär bland dessa lärares elever, finns det 

säkert någon elev som är glada över att få spela jazz och uppleva en positiv känsla 

(Lehman et al 2007 s. 62). 

 

6.1.3 Motivation, övning och introducerings aspekten 

 

Varför L1 och L3 planerar som de gör, kan ha att göra med motivationsfaktorn hos 

eleverna. När de ser att eleven är ute efter en viss kunskap på gitarren kan jazzen vara 

en väg dit. Då introduceras eleverna för genren och då vet lärarna att eleverna kommer 

vara motiverade och öva. Hallam (2012 s. 653) skriver att de elever som har förmågan 

att motivera sig själva är oftast de elever som blir framgångsrika inom sitt instrument 

och förmodligen är det de elever som anser att öva är en viktig aspekt av spelandet. Sen 

finns det de som anser att själva övningsprocessen är som att diska (Lehman et al 2007 

s.64–65). Att elever som har förmågan att motivera sig själva är de som blir bättre än 

andra musiker. Detta säger även L2 men med andra ord, att de elever som är väldigt 

drivna och tar till sig av all musik är oftast de elever som fastar för jazzen. Dock säger 

L2 att jazzen är något som människan kan lära sig att tycka om och att hen var en av 

dem. Detta kan kopplas till föräldrar, vänner och lärare som Lehman (2007 s. 52) 

skriver om, eleven kan bli inspirerad och motiverad till att lära sig spela musik som är 

främmande för hens sociala krets. Detta pratar även L1 om, att musiker hittar andra 

musiker som inspirerar till att börja med andra genrer. Det kan vara kamrater som får in 

varandra på olika musikgenrer (Lehman et al 2007 s. 52). Men familjen och läraren har 

stor betydelse för elevernas motivation att spela och öva musik. Dock kan öva ses mer 

som en syssla än något som är ”kul”, John Browning jämför själva övandet med att 
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diska som majoriteten av oss människor inte tycker är särskilt roligt (Lehman et al 2007 

s. 64–65).  

 

Men hur vi än vrider och vänder på det måste eleverna motiveras till att öva för att 

kunna utvecklas, vissa kanske har lättare för att lära sig saker men de måste fortfarande 

öva för att få en progress i sitt spelande (Lehman et al 2007 s.62). Övning och 

motivation kopplas ihop i min mening för det krävs motivation för att öva och genom 

övning får du motivation. Resultatet ger även en inblick i lärarnas formella övning där 

lärarna sätter mål till eleverna som ligger utanför deras kunskapsnivå, och för att kunna 

uppnå målet krävs djup koncentration och fokuserad övning, det gäller alltså att läraren 

ger eleven övningar, skalor, ackord och så vidare som eleven inte kan för att det ska bli 

formell övning (Lehman et al 2007 s.65). Den formella övningen kräver också att 

möjligheten till feedback måste finnas och detta ges ju av lärarna på lektionerna 

(Lehman et al 2007 s. 65–67). 

 

6.1.4 Värdet i jazzen 

Som resultatet visar är lärarna överens om att jazzen har hög status både bland 

lärarkollegor och i den akademiska världen. Dock säger L1 att status i musik inte syns 

lika tydligt på gymnasiet, i alla fall inte där hen jobbar. Varför L2 tror att jazzen har 

högre status är för att den har en högre tröskel. Detta kan vara på grund av de skolor 

som finns som har jazzundervisning är svåra att komma in på och detta gör att lärare 

dras till jazz för att förbereda sina elever, som Scheid (2008) skriver. Varför lärarna 

favoriserar jazzen kan vara på grund av att de vet att eleverna behöver den ifall de vill 

läsa vidare och detta pratar även Holgersson att musiker som vill lära sig söker sig till 

kunskapen genom institutioner och utbildningar (2011 s. 8) och då är det bra att ha 

jazzen med sig. L2 säger även hen att den värderas högt bland akademiker och på hens 

arbetsplats, men att det finns en liten publik till jazzen som musik. L3 anser att jazzen är 

den ”fina musiken” och att hen aldrig har hört att någon ska iväg och ”plugga punk” 

utan det är jazz som man studerar, om musikern spelar elgitarr.  

 

6.2 Metoddiskussion 

Detta avsnittet kommer att diskutera metoden som studien har valt att använda sig av 

för att besvara syftet. Det kommer att göras genom fyra rubriker som behandlar val av 

informanter, intervjuer, transkribering och trovärdighet. 
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6.2.1 Val av informanter 

Då gruppen av de människor som studien riktade sig mot var väldigt smal var det inte 

jättelätt att hitta en stor mängd av informanter. Dock hade studien tur att de 

informanterna som blev tillfrågade ställde upp på att bli intervjuade. Dock gjorde detta 

att sökandet av informanterna inte blev bred då bekvämlighetsurvalet gjorde att de 

första som tackade ja var de lärare som fick vara med i studien. Om studien haft mer tid 

hade sökandet och tanken bakom informanterna kunnat expanderas. Men på grund av 

tiden som studien hade så blev det dessa lärare. Studien hade även kunnat bredda sitt 

sökande av lärare till andra delar av Sverige, då alla lärare kom från södra Sverige hade 

det varit intressant att höra vad lärare från andra delar avSverige hade haft att säga.  

 

 

6.2.2 Intervjuer   

Då intervjuer är en bra metod finns det fortfarande nackdelar med intervju som metod,  

och speciellt när en studie bara använder sig av intervju som den enda metod som i detta 

fall. En svaghet som intervju har som metod är att den ger en begränsad bild av ett 

fenomen som måste behandlas efter intervjun är gjord, och om möjligheten finns ska 

intervjuer helst kompletteras med flera metoder (Ahrne & Zetterquist 2015 s. 53). Som 

nämns innan hade studien begränsat med tid, därför blev studien bara baserad på 

intervju. En annan svaghet med intervjuer är att det går att tolka det informanten säger 

fel (Ahrne & Zetterquist 2015 s. 53).  

 

6.2.3 Transkriberingen 

När intervjuerna är klara är det transkribering som står på tur att genomföras, och själva 

transkriberingen går att genomföras på olika sätt. Precis som det finns olika sätt att spela 

in intervjuer finns olika sorters teknik hur intervjun transkriberas. Antigen används 

någon sorts av uppspelningsmaskin som kan stoppas för att kunna spela tillbaka vissa 

sekvenser (Ahrne & Zetterquist 2015 s. 51). Enligt mig finns det inget sätt som är bäst 

utan den som transkriberar måste finna det sätt som passar individen bäst. Då jag har 

transkriberat tidigare visste jag vilket arbete som låg framför mig och kunde lättare 

lägga upp en tidsplan kring transkriberingen. Därför kom inte transkriberingsarbetet 

som en chock som det kan göra. Tack vare erfarenheten visste jag att tankeljud och 

omstarter av meningar inte var nödvändigt att transkribera, därför gick processen ännu 
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snabbare och materialet gick att analysera bättre samt att det blev mer lättläst. Men alla 

intervjuer skrevs ned så ordagrant som möjligt, med bortfall som tankeljud och 

omstarter som nämndes innan. En annan viktig aspekt med transkribering, som varit 

viktigt i hela studien är att hålla informanterna anonyma på grund av etiska skäl.  

 

6.3 Förslag på vidare forskning  

Då detta arbete har berört lärarnas syn på jazz i gitarrundervisningen hade det hade varit 

intressant att se hur elevernas ser på jazzen. Studien berörde det lite då lärarna fick 

frågan om vad deras elever tycker om jazz men det hade varit mer intressant att höra 

vad eleverna faktiskt tycker om genren och gräva djupare in i elevernas tankar kring 

jazzen i gitarrundervisningen. 
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 Bilaga  
Här presenteras de intervjufrågorna som studien använde sig av. 

 

Intervjufrågor 

• Vad är dina tankar kring genren jazz i ett undervisningssyfte/sammanhang? 

• Tankar kring jazzen för elever som ska utveckla sitt musikaliska hantverk? Vad 

kan vara en styrka/svaghet med jazzen samt utmaningar? 

• Anser du att jazzen är bra/mindre bra/dålig för gitarrundervisningen, varför? 

• Kopplas det även mycket till musikteori?  

• Vilka elever fastnar för att spela jazz? Vad har de för musikalisk bakgrund? 

 

• Är jazzen automatisk inkluderad i din gitarrundervisning? När kopplas jazzen in 

i planeringsstadiet?  

• Vad är det för material du använder i din undervisning? 

 

• Hur ser dina elever på jazzen? 

• Hur ska gitarrlärare tänka när de ska introducera det för någon som är ny till det? 

• värderas jazzen/jazzmusiker väldigt högt i den akademiska världen och bland 

arbetskollegor när det kommer till musikutbildningar? 

 


