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SAMMANFATTNING 
 
Titel: ”Vissa elever kunde nästan inte läsa noter”. En kvalitativ studie om 
undervisningstraditioner.  
 
Title: ”Some of the students were almost not able to read music from the paper”. A qualitative 
study on teaching traditions.  
 
Syftet med denna studie är att med utgångspunkt i lärares utbildning, undersöka om 
trumpetlärares undervisning vid musik- och kulturskolor skiljer sig åt vad gäller innehåll och 
arbetssätt. Undersökningen är genomförd med hjälp av kvalitativa metoder för att samla 
empiriskt material. Fyra lärare, i olika åldrar och med olika utbildning, deltar i studien. 
Analysen av resultatet genererade en modell som presenteras i diskussionen. Det visade sig 
bland annat att lärarnas arbetssätt och innehållet i undervisningen var beroende av när man lät 
musiken komma in i bilden. De olika lärarna kunde också ”delas in” i två 
undervisningstraditioner vilka skulle kunna betecknas som skapande och återskapande.   
 
 
Ämnesord: Instrumentalundervisning, trumpet, afro, klassisk musik, undervisningstraditioner.     
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INLEDNING       
Jag har nu studerat klassisk trumpet i snart fem år vid lärarprogrammet inriktning musik på 
musikhögskolan. Jag har aldrig under min utbildning satsat på att bli en så bra klassisk 
trumpetare som möjligt, jag känner mig alltså inte som en klassisk trumpetare och inte heller 
som en jazztrumpetare utan tycker absolut om att spela alla sorters musik. Under min tid på 
musikhögskolan har min ingång däremot alltid varit att lära mig grunderna i trumpetspel 
generellt, så bra som möjligt eftersom det är det jag ska undervisa i.     
 
När jag sökte till musiklinjer på landets olika folkhögskolor sökte jag både till afro- och 
klassisk inriktning eftersom jag var intresserad av alla typer av musik. När jag senare blivit 
antagen till båda inriktningarna upplevde jag att jag befann mig vid ett vägskäl i min ”karriär” 
som trumpetare och mitt val kändes på något sätt som tungt och avgörande. Jag hade en 
föreställning om att ifall jag valde klassisk inriktning skulle jag säkerligen få en god grund att 
stå på ifråga om teknik, (hur man övar, ett stort register och så vidare) men om jag valde 
afroinriktning var jag inte riktigt lika säker på att så skulle bli fallet. Av de få afroinriktade 
trumpetlärare jag fått förmånen att träffa, spela och tala med, har ingen som jag kan förstå det, 
lagt vikt vid en god teknisk grund utan snarare mer eller mindre enbart fokuserat på det egna 
soundet vilket självklart är en viktig kvalité.   
 
Min filosofi som trumpetlärare är att oavsett vilken inriktning man väljer, så borde det i 
undervisande situationer, finnas en gemensam grund för alla trumpetare att stå på, vilken 
lärare tar utgångspunkt i. Eleven kan därifrån göra sina val eller inrikta sig vidare.  
 
Efter verksamhetsförlagd utbildning (praktik inom lärarprogrammet) hos ett antal klassiskt 
skolade trumpetlärare, samt eget arbete på en musikskola under den senaste terminen, kan jag 
inte släppa tanken på denna eventuella ”gemensamma grund för alla trumpetare”.  Därför har 
jag funderat intensivt kring om det i praktiken finns en sådan gemensam grund och om lärare 
i sådana fall jobbar i riktning mot den. 
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Bakgrund    
Det finns för närvarande lite forskning på området undervisningstraditioner med inriktning 
mot ämnesområdet trumpet. Rostvall och West (2001) har gjort en studie där de har studerat 
interaktionen mellan lärare och elev, alltså vad som händer mellan läraren och eleven i en 
undervisningssituation sett ur olika perspektiv. Det finns också ett antal C-uppsatser från 
landets musikhögskolor där olika undersökningar har berört ämnesområdet brass i stort. 
Andra uppsatser har också berört hur improvisationspedagoger på musik- och kulturskolor 
arbetar specifikt med sitt ämnesområde. Emellertid har ingen studie av något slag undersökt 
skillnader och likheter i lärares instrumentalundervisning med bakgrund av i vilken 
musiktradition (klassisk eller afroamerikansk) de har sin musikpedagogiska examen i. 
Föreliggande studie syftar därför till att ge ökad insyn i och mer kunskap kring detta ämne.   
 

Disposition av bakgrund   
För att ge en inblick i varför musikskolan ser ut som den gör idag vad gäller form och 
innehåll, är det betydelsefullt att se detta ur ett historiskt perspektiv för att på så sätt förstå hur 
olika undervisningstraditioner tar sig i uttryck. Genom detta förklaras hur arbetet i 
musikskolan förändrats av att lärare från olika traditioner möttes i en institution. På det följer 
en beskrivning av hur musiklärarutbildningen förändrades under 1970- och 80-talet. Vidare 
ges en kortare beskrivning av musikskolan som förmedlare av frivillig och läroplansfri 
instrumentalundervisning. Därpå berörs begreppet improvisation först i vid mening och sedan 
för att belysa hur improvisationsundervisning i instrumentalundervisning kan se ut. Detta för 
att kunna relateras till traditionell instrumentalundervisning. Slutligen redogörs för tankar 
kring att lärare tenderar att undervisa som de själva blivit undervisade samt hur lärares 
attityder kan växa fram.     
 

Musikskolans framväxt 
I Perssons (1998) avhandling beskrivs att den kommunala musikskolan kan sägas ha sin 
grund så tidigt som innan 1900-talet och att de flesta musikskolorna etablerades i 
kommunerna runtom i landet mellan 1940- och 1980-talet. Musikskolan har i grunden 
utvecklats ur ett behov av en meningsfull sysselsättning för ungdomar. Även behovet av 
musik och underhållning som fanns hos de många bildningsförbunden och andra rörelser med 
uppgiften att med hjälp av musik genomföra en rörelses ideologi och stärka medlemmarnas 
känsla för gruppen, var påtagligt. Musikskolan har också utvecklats ur ett behov av värvning 
av nya medlemmar till exempelvis musikkårer och orkesterföreningar. Ett behov har alltså 
uppstått, vilket i sin tur har bidragit till att en ”lärarkår” för denna musikbildning också 
efterfrågats, och sedan resulterat i att musikskolor startats: 
 

I och med att möjligheterna till instrumentalundervisning för ungdomar uppstod, blev kända och 
utvecklades, ägde motsvarande process rum även på arbetsmarknaden. Arbetslösa restaurang- eller 
militärmusiker, flyktingar med musikbakgrund och musikaktiva lärare i folkskolan och på 
läroverken såg sina möjligheter till kompletterande eller alternativa sysselsättningar som lärare på 
musikskolorna (Persson, 1998, s. 300). 

 
Möjligheten för elever vid denna tid att lära sig spela var alltså beroende av att en lärarkår 
fanns till hands för detta. Möjligheterna för lärarna i sin tur att jobba vid en musikskola var 
beroende av att elever ville eller behövde lära sig spela, alltså det omvända förhållandet.   
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Den tidiga musikskolan kan inte sägas ha varit en musikskola för alla eftersom det ställdes 
krav bland annat på att eleverna skulle ha anlag för musik, vilket undersöktes genom olika 
typer av musikalitetstester, eller i vissa fall läkarbesök, för att exempelvis fastställa om unga 
pojkar hade tillräckligt starka lungor för att få sjunga i gosskör. De personer som varit med 
och byggt upp verksamheten i musikskolorna kom från så skilda bakgrunder som skolan 
(läroverken och folkskolan), militären och diverse professionella orkestrar (Persson, 1998, s. 
297-307).    
 

Undervisningstraditioner 
Innan musikskolorna fanns sökte sig folk från olika skikt i samhället till musikundervisning 
av privat slag. Rostvall och West (1998) talar här om en borgerlig och en folklig tradition.  
Den borgerliga undervisningen exemplifieras med hur unga kvinnor från borgerskapet fick 
privatundervisning av utbildade musiklärare eller musiker från Kungliga Musikaliska 
Akademien (den tidens musikhögskola i Stockholm), medan den folkliga undervisningen 
exemplifieras med arbetaren som söker sig till exempelvis musikerna i en militärorkester för 
att lära sig spela ett instrument. Här avses egentligen inte vilken tradition som föredras, utan 
berör snarare hur traditionerna kan beskrivas, vilka särdrag de båda traditionerna kan sägas ha 
samt för att förklara form och innehåll.  
 

Borgerlig tradition  
I den borgerliga traditionen läggs enligt Rostvall och West (1998) stor vikt vid teknisk 
färdighet och det musikaliska verket kan sägas stå i centrum. Vad och hur läraren gör är 
viktigt som ideal och det är läraren som visar hur det ska vara (läraren visar och eleven 
härmar). Arbetssättet är starkt progressionsinriktat; på så sätt att när eleven klarat ett moment 
är den redo att gå vidare till nästa och så vidare. Ett exempel från den borgerliga 
lärartraditionen kan vara att läraren lär ut ton för ton och avbryter eleven vid felspelningar. 
Detta sätt att se på kunskap kan även spåras i hur vissa läromedel är sammansatta och 
uppbyggda, exempelvis vad gäller innehåll, då med tanke på vilka genrer musiken i 
spelböckerna representerar, och att det också läggs vikt vid hantverket att spela (ur ett rent 
tekniskt synsätt). I läromedel av detta slag är det inte vanligt att ett arbetsätt inriktat mot 
gehörsspel och improvisation finns representerat (ibid.).  
 

Folklig tradition 
I den folkliga traditionen ligger fokus kring samspel och kommunikation och spelandet kan 
sägas vara mer bruksinriktat som exempelvis i en spelmans- eller dansmusiksituation. I 
motsats till den borgerliga traditionen har läraren en förevisande roll och eleven kan pröva sig 
fram och härmar läraren. Man lär sig i en social kontext, tillsammans och med hjälp av andra. 
Gruppundervisning och ensemblespel är alltså mer vanligt i den folkliga traditionen. Den 
musikaliska helheten hamnar i fokus och att arbeta med gehörsspel och improvisation kan ses 
som motsats till notläsning och teknik i ordets klassiska mening (Rostvall & West, 1998, s. 
24-29). 
 
Olsson (1993) ger också en kompletterande förklaring av begreppen borgerlig och folklig 
tradition, men talar istället om de två musikpedagogiska traditionerna traderingsideal- och 
kreativt ideal. Som introduktion till dessa begrepp kan man i Olssons avhandling läsa om hur 
traditonsbegreppet måste förstås i förhållande till och betydelsen av ordet tradition. Här syftas 
på ”...själva överföringsprocessen, formen för traditionsöverföringen” och vidare ”För det 
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andra fordras det att något urskiljbart eller tydligt innehåll överförs för att traditionsbegreppet 
ska vara uppfyllt” (Olsson, 1993, s. 169).  
 

Traderingsidealet  
I likhet med det Rostvall och West (1998) kallar för borgerlig tradition kan det centrala i 
traderingsidealet förstås som ett reproducerande sätt att arbeta och undervisa. Det är det 
musikaliska verket som står i centrum och det handlar inte bara (för eleven) om att förstå hur 
man gör för att spela musiken utan även att förstå musikens immanenta mening.  
 

För den reproducerande undervisningen är den principiella utgångspunkten således en given 
repertoar, en repertoar som har så höga musikaliska kvaliteter att den är värd att reproduceras; en 
speciell musikalisk kanon (Olsson, 1993, s. 170). 

 
En annan stor del eller till och med förutsättning för att en undervisningstradition skall kunna 
identifieras som traderingsideal är enligt Olsson att kunskapen om hur man spelar och tolkar 
musiken finns hos någon. Denna någon representeras här av läraren i egenskap av mästare 
vilken förmedlar kunskap till eleven eller lärlingen. Likt Rostvall och West (1998) syftar inte 
Olsson (1993) till att genom beskrivning av traderingsidealet värdera vad som är rätt eller fel 
utan menar tvärtom att; 
 

Risken med att framställa traderingsidealet som ”slutet”, och reproducerande är emellertid att man 
inte upptäcker dynamiken inom traditionen. Traderingsidealet är ingalunda en statisk tradition 
även om kunskapssynen bottnar i vissa verk eller estetiska objekt som förebilder och att 
traderingen kan beskrivas som auktoritär genom den objektivering av studenten som råder 
(Olsson, 1993, s. 173).  

 
Vidare kan det i Olssons text (1993) förstås som att det är medlemmarna i traditionen som 
själva avgör vad som är musik av hög kvalité värd att reproduceras, och därigenom är det de 
själva som reproducerar kvalitetsidealen och ser till att traditionen ser ut som den gör. Olsson 
(1993) menar i likhet med Rostvall och West (1998) att undervisningsformen som är rådande 
inom traderingsidealet är den enskilda undervisningen, den sker i en enskild kontext.  
 
Ett relevant komplement, utöver det Rostvall och West (1998) samt Olsson (1993) bidragit 
med för att beskriva den borgerliga traditionen och traderingsidealet ytterligare, kan hämtas 
från en avhandling av Brändström och Wiklund (1995). I följande citat understryker 
författarna en av de tankar som karaktäriserar denna musikpedagogiska 
undervisningstradition:  
 

Den inriktning och de estetiska ideal som karaktäriserade den traditionella musiklärarutbildningen 
och som byggde på den så kallade konservatorietraditionen, var djupt rotad i borgerliga 
föreställningar och föreskrifter om vad ”god” musik och ”god” musikundervisning bör vara. Med 
dessa utgångspunkter uppfattades den västerländska konstmusiken som det ideal efter vilken 
annan musik värderades (Brändström & Wiklund, 1995, s. 100).  

 

Mästarlära 
Ett samlande begrepp för ovan nämnda borgerliga tradition och traderingsidealet kan sägas 
vara det som av Tivenius (2008) benämns som mästarlära. Han förklarar i sin avhandling att 
det handlar om att en lärling går i lära hos en mästare, där målet är att själv bli mästare, vilket 
i sig är en lång process som kräver att lärlingen lär av fler mästare: 
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För att kunna utvecklas utöver att bli en klon av sin mästare måste den blivande mästaren gå i lära 
hos flera mästare tills deras olika stilar framkallar en konflikt inom honom eller henne, vilket gör 
att han eller hon tvingas skapa en egen, ny stil (Tivenius, 2008, s. 40).  

 

Det kreativa idealet 
Det kreativa idealet, som också nämns av Olsson (1993), kan ses som en alternativ 
undervisningstradition till traderingsidealet. Ett centralt förhållningssätt i det kreativa idealet 
är tanken om individens självbildning och det egna valet. Individen väljer, i motsats till 
traderingsidealet, musiken själv. Det finns alltså så att säga ingen given eller obligatorisk 
repertoar. Eleven har kontroll och bestämmer själv över lärandet eller vad den lär. Med 
bakgrund av detta kan lärandet sägas ske utanför institutionen instrumentalundervisning  
 

För den kreativa undervisningen saknas följaktligen de givna riktlinjerna. Det finns ingen självklar 
repertoar, utan valet beror på samspelet mellan lärare och elev. Följaktligen blir den auktoritära 
lärarrollen nedtonad till förmån för en mer likställd handledarroll. Sökandet efter kunskap utgår 
från elevens egen strävan att lära sig mer, inte elevens inordnande under en musikalisk kanon. 
Repertoaren är inte en obligatorisk förebild, utan ett medel för det expressiva uttrycket och det fria 
skapandet (Olsson, 1993, s. 176). 

 
Olsson (1993) lyfter alltså fram att det kreativa idealet ställer individen och det egna 
skapandet och den egna erfarenheten i fokus och anpassning till de fasta förebilderna (inom 
traderingsidealet) i bakgrunden. Inom det kreativa idealet är läraren eller handledaren 
tillgänglig för eleven när han/hon behövs. 

 
Progressivism i allmänpedagogisk mening, såsom Tivenius (2008) sammanfattar och refererar 
den utifrån Stensmo (1994), ger en kompletterande bild av den folkliga traditionen och det 
kreativa idealet. Tivenius skriver om undervisning som bedrivs i progressivistisk anda att den 
skall: 
 

...grundas på elevernas aktuella och kommande intressen och behov. Målet är socialt och 
individuellt framåtskridande. Hela eleven - som kännande, handlande och tänkande varelse - står i 
fokus. (...) Eleverna tillägnar sig kunskap direkt från samhället och naturen snarare än genom 
andrahandsskildringar i böcker eller från lärare. Lärarens uppgift är främst att entusiasmera och 
guida elevernas målinriktade aktiviteter (Stensmo 1994, 201f) i (Tivenius, 2008, s. 43 fotnot)  

 
De två traditionerna Olsson (1993) beskriver ska inte ses som de enda existerande 
undervisningstraditionerna. Tvärtom finns det många olika ideal som på olika sätt kan 
relateras till, och rör sig mellan dessa traditioner. På samma sätt betonar Rostvall & West 
(1998) att många lärare rör sig mellan den borgerliga och folkliga traditionen och anpassar sitt 
sätt att undervisa utefter elevens inriktning. Detta resonemang bekräftas även av Brändström 
och Wiklund (1995) vilka konstaterar att vi gått från hur musikundervisning skall bedrivas till 
hur den kan bedrivas. Genom detta menar de att det i förutsättningarna för dagens 
musikpedagogiska verksamhet skett en förskjutning. De skriver: 
 

Situationen för musikämnet är att det i dagsläget finns flera parallella paradigm - traditionella och 
förändringsinriktade, formella och informella - som kämpar om utrymmet och som ur ett mål-
innehåll-metodperspektiv ställer stora krav på musikläraren och musiklärarutbildningen 
(Brändström & Wiklund, 1995, s. 107).   
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Och vidare menar de att det:  
 

Inom denna tudelning och i dess skärningspunkter, kan i sin tur urskiljas olika konstnärliga och 
pedagogiska inriktningar och ideal som i den musikpedagogiska praktiken möts, kompletterar och 
konfronterar varandra (a.a s. 107). 

    

Sammanställning av undervisningstraditioner 
I figuren nedan (egen sammanställning), kan de musikpedagogiska 
undervisningstraditionerna, såsom de berörts i litteraturen ovan, ställas upp (mot eller) 
bredvid varandra på följande sätt: 
                         
                        
            Borgerlig tradition / traderingsidealet - Folklig tradition / kreativa idealet 
                        Läraren förebildar   Läraren förevisar 
                        Enskild undervisning  Gruppundervisning  
                        Enskild kontext   Social kontext 
                        Verket i fokus  Musikaliska helheten  
                        Solistiskt inriktad musik  Ensemblespel  
                        Given repertoar  Ingen självklar repertoar 
                        Notbild/notbundenhet  Gehörsspel/improvisation 
                                                               

Musikskolan, en institution - två traditioner 
Under 1960- och 70-talet utökades musikskolornas verksamhet kraftigt i kombination med att 
många äldre lärare slutade eller sökte sig till nya arbetsuppgifter. För att möta efterfrågan på 
mer undervisning anställdes många nya lärare inom musikskolorna runtom i landet. Nu var 
man tvungen att söka musiklärare från andra områden än den borgerliga traditionen. Musiker 
med en annan bakgrund som exempelvis folkmusiker och militärmusiker, fick nu anställning i 
musikskolan och de två traditionerna möttes nu med samma uppdrag under ett och samma tak 
(Rostvall & West, 1998). 
 

Musiklärarutbildningen förändras 
Något som också några år senare (vid sidan av utökningen av musikskolornas verksamhet) 
bidrog till att fler lärare med bakgrund i den folkliga traditionen fick anställning i 
musikskolan och övriga skolan, var att musiklärarutbildningen ungefär vid samma tidpunkt 
omformades. Detta skedde bland annat genom SÄMUS (särskild ämnesutbildning i musik). 
Utbildningen kom nu, att vid sidan av studier enbart i ämnet musik (totalt två år), också att 
innefatta pedagogik (totalt ett år) och ett andra ämne. Som en följd av denna omformning av 
utbildningen, kunde musiker med bakgrund i den folkliga traditionen antas till 
musikhögskolorna vilket fick effekten att den folkliga traditionen närmade sig den borgerliga. 
Den folkliga traditionen institutionaliserades därigenom:  
 

Några exempel kan vara att en standardrepertoar byggdes upp och började förmedlas utifrån noter, 
vilket innebar att vissa specifika verk fick större spridning och användes mer än andra verk, samt 
att lärandet flyttades från sitt musikaliska sammanhang till högskoleutbildningar med krav på 
anpassning till högskolans etablerade strukturer. Denna förändring kan antas bero bl.a. på att det 
var ett sätt att vinna legitimitet gentemot den etablerade undervisningen inom högskolan (Rostvall 
& West, 1998, s. 28-29).   
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I Olssons avhandling (1993) om en av förändringarna av musiklärarutbildningen genom 
SÄMUS, beskrivs att ett av målen med den nya utbildningen var att skapa en modern 
musikutbildning: 
 

Det gällde att utbilda musiklärare som kunde leda och aktivera människor utifrån alla 
förekommande musikstilar i samhället. Kopplingen till de kulturpolitiska delmålen var här som 
tydligast och skillnaden gentemot konservatorieundervisningen som mest uppenbar. Utifrån ett 
första resonemang om kreativitet som en öppenhet mot all musik i samhället så kan ”modern 
musikutbildning” rubriceras som ett kreativt mål (Olsson, 1993, s. 136). 

 
Brändström och Wiklund (1995) skriver också om hur man ville förändra 
musiklärarutbildningen i grunden och skapa en mer verklighetsanpassad eller ”uppdaterad” 
pedagog: 
 

Man ville skapa en bredare och öppnare pedagog som skulle ha god överblick över många 
musikstilar, instrument och genrer. Från att huvudsakligen ha prioriterat västerländsk konstmusik 
skulle den nya utbildningen ge en vidare syn på olika musikstilars värde. Ämnen som 
improvisation och eget skapande skulle få en mer framträdande plats (Brändström & Wiklund, 
1995, s. 103). 

  

Musikskolan - frivillig instrumentalundervisning 
De lärare som undervisar i musikskolan möter inte samma typ av undervisningssituation som 
lärarna i den obligatoriska skolan, genom att den traditionella instrumentalundervisningen 
oftast bedrivs enskilt mellan elev och lärare, men också i mindre grupper. Musikskolan är inte 
obligatorisk för eleverna att delta i (eller för kommunerna att bedriva) och därför möter 
lärarna inom den inte heller ”alla” barn. I musikskolan är det lärarna själva som bestämmer 
innehållet i undervisningen eftersom det exempelvis inte finns några läroplaner. I 
avhandlingen om interaktion och kunskapsutveckling skriver Rostvall och West (2001):  
 

Undervisningen saknar, till skillnad från den obligatoriska skolan, statliga läroplaner och betyg, 
samt något övergripande organ för utvärdering av verksamheten (Rostvall & West, 2001, s. 26).  

 

Improvisation 

Allmänt om improvisation  
I Nationalencyklopedins webbupplaga står det att läsa om ordet improvisation: 
”Något som utförs utan förberedelser; inom musiken spontant spel eller sång utan fastlagd 
notbild eller ”färdig” komposition” (NE, 2009).  
 
Vidare förklaras att improviserande inom musikens värld är en tradition som funnits sedan 
långt tillbaka inom många folkliga traditioner men också inom den klassiska musiken. Om 
improvisation i den västerländska musiken skriver man att den gärna förknippas med: ”...det 
fria solistiska spelet inom jazzen där den utgör en fast beståndsdel i musicerandet” (ibid.). 
 

Notläsning kontra gehörsspel och improvisation 
Rostvall och West (2001) lyfter fram tidigare forskning om instrumentalundervisning och 
menar vidare att innehållet i undervisningen inom musikskolan oftast handlar om att läsa 
noter och mer sällan innefattar musik där kreativitet och improvisation står i första rummet. 
Detta verkar ske trots att tidigare forskning visar att de elever som tidigt får ägna sig åt 
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gehörsspel och jobba med improvisationsmoment i undervisningen har hjälp av detta när de 
ska lära sig läsa noter. Författarna menar också att om eleverna får jobba mer med musik som 
så att säga inte bara existerar inom musikskolan utan också utanför, som exempelvis 
improvisationsinriktad musik, skulle de kunna musicera med kamrater även utanför skolan. 
Om notcentrerad undervisning skriver de: 
 

Synen på musikverket som en avslutad enhet som inte får förändras och som kan representeras i en 
notbild, får till följd att man i undervisning och läromedel lägger mycket stor vikt vid avkodningen 
av notbilden. Notläsningen kan därför ses som ett nålsöga som behöver passeras innan eleven får 
ägna sig sig åt egna tolkningar och expressivt musicerande (Rostvall & West, 2001, s. 283).    

 
I den studie som Rostvall och West bedrev, kom de bland annat fram till att lärare inte låter 
elevernas behov av att uttrycka sig tillgodoses.     
 

Improvisationsundervisning  
Ehrlin (2007) skriver i sin C-uppsats om hur några improvisationspedagoger på musikskolor 
arbetar med ämnet improvisation (med inriktning mot jazz). De tre lärare som ingår i 
intervjustudien är instrumentallärare men jobbar specifikt med improvisation. Lärarna 
framhöll samtliga tajming och harmonik som viktiga begrepp och ansåg att de utgör 
hörnstenar inom improvisationsämnet. Ehrlin sammanfattar vad en av de intervjuade lärarna 
sagt om kreativitet och skapande, och där framkommer också ett förhållningssätt kring vad 
som anses vara rätt och fel: ”Det viktiga är inte att eleverna i ett tidigt stadium spelar rätt. Det 
viktiga är att de skapar någonting” (Ehrlin, 2007, s. 21).  
 
Elevernas egna skapande kan därför förstås som viktigt när man jobbar med improvisation. 
Ehrlin skriver vidare att samtliga av de tre lärarna använder sig av så kallat play-along 
material i sin undervisning. I de spelböckerna utgörs innehållet av musik inom jazzgenren. 
Med boken följer en skiva med av en kompgrupp förinspelade musikbakgrunder som eleven 
spelar och övar till. Två av lärarna beskriver sin undervisning i improvisation som: 
 

...handfast och konkret. Det handlar om att ge elever tydliga verktyg såsom skalor för att de ska 
veta vad de kan spela (Ehrlin, 2007, s. 24).  
 

Ehrlin framhåller den tredje lärarens resonemang: 
 
Att flumma till i undervisningen är inget Johan vill göra. Slutresultatet blir inte bra om man 
utelämnar konkreta och fasta begrepp i undervisningen, menar han vidare (a.a s. 24).  

 
De intervjuade lärarna framhåller alla musiklyssning (inte enbart på jazzmusik) som viktigt 
för de elever som vill lära sig improvisationsmusik.  
 

En improviserande hållning  
I Musikk og verdier skriver Ruud (1996) bland annat om värdet av en improviserande och 
dialogcentrerad hållning inom pedagogiken. Författaren inleder kapitlet med att klargöra att 
det är vid de (undervisnings-)tillfällen där det tillrättaläggs eller ges möjlighet för en 
improvisation, och där de inblandade har givits lika möjligheter till att påverka samspelet, 
som det skapas en grund för att ge eleven subjektstatus. Genom detta arbetssätt skapas alltså 
enligt författaren ett sammanhang där eleven kan vara ett handlande jag. För att sammanfatta 
kapitlet ser Ruud nödvändigheten av att pedagogen skapar en miljö där eleven tillåts ha en 
egen upplevelse och förståelse av musiken, såväl språklig som inomkroppslig. Genom en 
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improviserande hållning och fördjupning genom lyssnande (till musik) kan eleven inte enbart 
bearbeta information i musikaliska koder, utan även förstå vad musikaliska gemensamma 
handlingar (såsom improvisation i grupp) betyder. Musiken har en inomkroppslig betydelse 
för individen. För musikpedagogen är det nödvändigt att ha förståelse och djup respekt för 
detta:  
 

Hvis ikke blir musikkpedagogen bara en leverandør av et nytt kategorispråk, av nye modeller for 
elevene till å omskrive sine erfaringer igjennom (Ruud, 1996, s. 115).   

 
Om denna förståelse inte finns representerad hos pedagogen tas alltså möjligheten ifrån 
eleven att på djupa sätt göra sig egna erfarenheter av eller genom musik.     
 

Att ärva lärarrollen 
Rostvall och West (2001) framhåller forskning som visar att lärare har en tendens att 
undervisa som de själva blivit undervisade, samt att de vanligen följer den progression och 
uppbyggnad som de läromedel de använder, har. Tivenius (2008) lyfter i sin avhandling om 
lärartyper fram just detta, och refererar här Kemp (1996) som skrivit om private teachers (i 
England). Dessa lärare kan enligt Tivenius jämföras med de lärare som jobbar i musikskolan. 
Tivenius skriver: 
 

Dessa individers tendens att undervisa sina elever på samma sätt som de själva undervisades kan 
bero på de starka identifikationsprocesser som ofta förekommer mellan lärare och elev. Det är 
vanligt att musiklärare anser att förebildande är den bästa didaktiken. Musikstudenter uppmuntras 
aktivt att identifiera sig med sina lärare och att ta in de väsentliga dragen i deras spelande så att 
dessa drag så småningom blir omedvetna. Det är inte endast synpunkter på fysisk ställning, tonala 
attribut och andra framförandefaktorer som tas in utan också utlärningsstil, metod, och kanske 
också repertoar (231) (Tivenius, 2008, s. 36).  

 
En av de slutsatser Tivenius (2008) drar i sin avhandling är att musiklärarna som ingått i hans 
studie i första hand får: ”...sina attityder och värderingar genom socialisation inom det ämne 
de undervisar inom, där de olika ämnena har sina egna traditioner” (s. 223) och drar även 
slutsatsen att: ”De olika genrerna - och de diskurser dessa bär på - är viktigare för attityder 
och värderingar än själva ämnet, d.v.s. instrumenten” (s. 227).  
 

Problemområde  
Under en längre tid har jag byggt upp ett intresse för ämnet undervisningstraditioner inom 
instrumentalundervisning i allmänhet och inriktat på instrumentet trumpet i synnerhet. I 
landets musik- och kulturskolor jobbar lärare som är utbildade och skolade i olika traditioner. 
Med utgångspunkt i detta är det alltså relevant att ställa sig frågan vad det eventuellt får för 
följder, och om innehållet i dessa lärares undervisning ser nämnvärt olika ut. Mina tankar 
riktas inför denna undersökning, till de olika yrkesverksamma trumpetlärare runtom i landet 
som utbildat sig mot klassisk- såväl som afroinriktning. Hur ser deras undervisning ut? Skiljer 
sig sättet att undervisa åt mellan de olika lärarna? Talar de om samma sak? Är det en myt att 
de gör olika eller är det bara fördomar? Vad lägger de olika lärarna vikt vid i sin 
undervisning?  
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Syfte 
Syftet med denna studie är att, genom observation av skilda instrumentallärares undervisning 
inom ramen för kommunal musik- och kulturskola, undersöka undervisningstraditioner inom 
ämnesområdet trumpet.  

Frågeställningar 
Skiljer sig undervisningens innehåll åt, mellan de lärare som skolat sig inom klassisk tradition 
och de som skolat sig inom afroamerikansk tradition?  
 
Finns det någon skillnad i arbetssätt mellan lärare, med avseende på inom vilken tradition de 
utbildat sig. 
 
På vilket sätt tar sig dessa skillnader i innehåll och arbetssätt, i sådana fall i uttryck?  

Definitioner  
Med klassisk musiktradition avses här vad som också brukar benämnas som västerländsk 
konstmusikalisk tradition. Alltså musik som i huvudsak noteras med hjälp av notskrift och 
studeras in och framförs med hjälp av notläsning. 
 
Med afroamerikansk musiktradition (afro) avses här musik som tillhör genrerna blues, jazz, 
pop och rock. Alltså musik som förknippas med gehörsinlärning och ofta framförs och 
studeras in utantill.   
 
Spelböckerna Blåsbus (2000) och trumpet.nu (2004) är relativt ny litteratur inom 
undervisningsområdet trumpet. Med båda böckerna följer en play-along skiva med 
förinspelade komp/bakgrunder. Många av låtarna i böckerna är orginalkompositioner och 
böckerna innehåller även ett visst mått av improvisationsövningar.   
 
 J.B Arban´s  Complete conservatory method for trumpet (1864) refereras av många som 
”trumpetbibeln”. Det är en spelbok där huvudsakligt innehåll är av slaget som fokuserar på 
utförande av teknik och musik såsom en av professorerna vid konservatoriet i Paris, vid den 
tiden ansåg vara lämpligt.  
 

Avgränsningar 
Jag avser inte att i denna uppsats undersöka hur klassiskt utbildade lärare arbetar med 
notläsning eller notinlärning, och inte heller hur afroutbildade lärare arbetar med 
gehörsinlärning.    
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Metod   
Nedan följer en beskrivning av de val av metoder som använts i denna undersökning samt hur 
dessa kan motiveras och förklaras. Metod avsnittet är indelat i två delar där den första tar sin 
utgångspunkt i teoretiska resonemang och berör förberedandet av studien. Den andra delen 
beskriver hur undersökningen genomfördes.  
  

I teorin - förberedelse  
Studien inleddes med en orientering bland litteratur som belyste tidigare forskning inom det 
aktuella området.  Denna litteraturstudie har sedan pågått kontinuerligt under arbetets gång så 
att jag har kunnat fördjupa mina kunskaper inom ämnesområdet.  

Observation 
Som central arbetsmetod har jag valt att använda mig av observation. Jag är övertygad om att 
det är betydelsefullt att se informanterna i sin ”naturliga miljö”, och att jag med en sådan 
metod säkert skulle få intressant information som ur ett brett perspektiv kunde vara användbar 
i min undersökning. Detta sätt att samla information stöds av Patel och Davidsson (2003) 
genom följande citat:   
 

Med observationsmetoden kan vi studera beteenden och skeenden i ett naturligt sammanhang i 
samma stund som de inträffar. Till skillnad från intervju och enkät är vi inte beroende av att 
individerna har en tydlig minnesbild som de dessutom ska kunna vidarebefodra så att vi uppfattar 
den (2003, s. 88). 

 
Redan innan observationerna ägt rum hade jag en idé om vad jag letade efter och ville 
studera, men det var oklart på vilket sätt det skulle ta sig i uttryck och hur informanterna  
skulle besvara de ”frågor” jag ställde. Att använda ett observationschema och bocka för en 
viss kategori när något specifikt inträffade, var därför uteslutet och kunde inte motiveras. 
Således drogs slutsatsen att istället för en strukturerad observationsmetod använda en 
ostrukturerad metod av explorativ art vilket beskrivs av Patel och Davidsson (2003, s. 94) på 
följande sätt: 
 

Ostrukturerade observationer används oftast i utforskande syfte för att man ska kunna inhämta så 
mycket information som möjligt kring ett visst problemområde. Vid dessa observationer har vi inte 
något utprovat observationsschema utan istället ska vi observera ”allting”, vilket i och för sig är en 
omöjlighet även för den skickligaste av observatörer.  

 

Ljudinspelning  
Som föreslås av författarna valde jag i observerande situation istället att skriva ner nyckelord. 
Förutom att anteckna nyckelord och sådant lärarna sade under lektionerna, valde jag att 
komplettera med att spela in endast ljudet från lektionerna. Detta gjordes för att jag lättare 
skulle kunna komma ihåg vad som sades och hur lektionerna gick till men också för att kunna 
analysera materialet på ett djupare sätt efteråt. Detta resonemang stärks också av Patel och 
Davidsson (2003, s. 101) 
 

Intervju 
Som ytterligare komplement och för att kunna bygga upp en förståelse av informanterna som 
personer och lärare, bestämde jag mig också för att göra en kort intervju med varje informant 
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innan observationerna. Detta i syfte att ta reda på sådant som är nödvändigt och viktigt att 
känna till kring deras bakgrund. En lite längre intervju genomfördes efter det att jag 
sammanställt och analyserat materialet. På så sätt genererades så mycket information som 
möjligt, bland annat gällande sådant jag sett under observationerna och fastnat särskilt för när 
jag analyserade ljudinspelningarna.  
 
Den intervjuteknik som använts benämns som den kvalitativa forskningsintervjun (Kvale, 
1997). Frågorna i en sådan intervju handlar inte om siffror eller hårddata som i en kvantitativ 
studie, utan berör istället mjuka data, exempelvis vad som sägs och betydelsen av det. De 
frågor som ställts under uppföljningsintervjuerna har varit utformade specifikt för att förstå de 
enskilda lärarna bättre. Följaktligen har standardiserade frågor inte använts utan varje lärares 
unika bidrag har istället fått formulera frågor om dennes tillvägagångssätt. Intervjuerna i 
denna studie har haft karaktären av ett samtal där intervjuaren och den intervjuade samtalar 
kring ett ämne som berör och intresserar dem båda. Frågorna skapas därför i stunden.  
 
Även observationerna har betraktats som en typ av intervju där frågan i stort har varit ”Hur 
arbetar du?” och informanten har besvarat frågan genom att visa sin undervisning. 
Observatörens uppgift är här att få insyn i informantens livsvärld där syftet är att: ”...beskriva 
och förstå de centrala teman som den intervjuade förhåller sig till” (Kvale, 1997, s. 34). 
 
Vidare försöker jag beskriva och förstå meningen i dessa centrala teman, alltså att förstå vad 
den intervjuade säger. Eftersom ett av de uttryck jag söker efter under observationstillfällena 
är vad lärarna säger, lyssnar jag särskilt efter tonfall i lärarnas röster och försöker få fram 
detta i resultatpresentationen nedan. Angående ostrukturerad observation som metod för att 
samla in data, vill jag ytterligare stärka mitt val av den med följande ord om 
förutsättningsmedvetande: 
 

Intervjuaren ska inte så mycket presentera på förhand formulerade frågor eller färdiga analytiska 
kategorier som visa öppenhet för nya och oväntade fenomen. Intervjuaren bör vara nyfiken, lyhörd 
för vad som sägs - och för vad som inte sägs - och kritisk mot sina egna antaganden och hypoteser 
under intervjun. En förutsättningsmedveten intervjuare är således kritiskt medveten om sina egna 
förutsättningar (a.a  s. 37).   

  

En hermeneutisk ansats 
Hermeneutiken beskrivs i nationalencyklopedins webupplaga (NE, 2009) som läran om 
texttolkning eller som tolkningslära, och i fokus för tolkning står texten. I denna uppsats 
representeras texten av den empiri som samlats in under arbetets gång. För att nå en djupare 
förståelse kring hermeneutik har jag tagit del av Ödmans (1979) bok om hermeneutik som 
arbetssätt i teori och praktik. Jag har använt mig av en hermeneutisk ansats i presentationen 
och analysen av den text som framkommit. För att förklara hur hermeneutik och tolkning kan 
sättas i relation till denna undersöknings metodval vill jag citera Patel och Davidsson (2003): 
 

Hermeneutikern menar istället att det går att förstå andra människor och vår egen livssituation 
genom att tolka hur mänskligt liv, existens, kommer till uttryck i det talade och skrivna språket 
samt i människors handlingar och i mänskliga livsyttringar. Man menar också att människor har 
intentioner, avsikter, som yttrar sig i språk och i handling, och som det går att tolka och förstå 
innebörden av. Den hermeneutiske forskaren närmar sig forskningsobjektet subjektivt utifrån sin 
egen förförståelse. Förförståelsen, de tankar, intryck och känslor och den kunskap som forskaren 
har, är en tillgång och inte ett hinder för att tolka och förstå forskningsobjektet (Patel & 
Davidsson, 2003, s. 29-30).  
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Triangulering 
Ett tankesätt som kan föra samman ovan nämnda metoder, och som jag funnit stor 
användning för, är användandet av triangulering. Cohen, Manion och Morrison (2000) 
definierar begreppet på följande sätt: ”Triangulation may be defined as the use of two or more 
methods of data collection in the study of some aspect of human behaviour” (s. 112). 
 
Användandet av triangulering syftar till att ringa in en fråga inom ett specifikt område och 
kartlägga det från mer än bara ett håll. Författarna föreslår exempelvis användande av 
kvalitativa metoder i kombination med kvantitativa vilket dock ej är en kombination av 
metoder som används i denna studie. De skriver: 
 

...triangular techniques in the social sciences attempt to map out, or explain more fully, the 
richness and complexity of human behaviour by studying it from more than one standpoint and, in 
doing so, by making use of both quantitative and qualitative data. Triangulation is a powerful way 
of demonstrating concurrent validity, particularly in qualitative research (a.a s. 112).  

 
Cohen mfl (2000) nämner också att förlitande på bara en metod kan bli missvisande eller 
skapa en ”orättvis” bild av det forskaren studerar. Användandet av triangulering kan alltså 
därför sägas öka en studies reliabilitet.  
 
Flera datainsamlingsmetoder har alltså använts i denna studie och jag har låtit metoderna 
”jaga” varandra enligt figuren (fig. 1) nedan, där pilarna även kan tänkas gå i flera riktningar 
samtidigt.  
 

OBSERVATION

LJUDINSPELNING

INTERVJU

ÄMNE

 
 
Fig. 1: Triangulering i denna studie (egen figur).        
 

Urval     
Till denna undersökning valde jag att samla information från två klassiskt utbildade lärare och 
två afroutbildade lärare. Jag kände ingen av lärarna personligen sedan tidigare. Med 
förhoppningen om att få ett så tillförlitligt resultat som möjligt ville jag sitta med på tre 
lektioner hos varje lärare vilket var utgångspunkten. Hos lärare 3 var en elev sjukanmäld men 
läraren undervisade en elev längre och jag bedömer att jag fick tillräckligt med empiri ändå. 
Hos lärare 4 uteblev ett observationstillfälle på grund av omständigheter jag inte rådde över. 
Trots det upplever jag ändå att jag samlat tillräckligt med information och 
uppföljningsintervjun var något mer djuplodande som komplement till empirin från den 
senare observationen.   
 
Utgångspunkten var att årskurs 6-8 skulle vara en lämplig åldersgrupp eftersom eleverna då 
säkert hade kommit en bit på väg i sitt spelande. Senare fick jag ge vika för denna tanke. Dels 
för att somliga av de lärare jag kommit överens med om att observera inte hade elever i de 
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åldersgrupperna, men också därför att jag inte hade möjlighet att träffa lärarna när de väl 
undervisade dessa elever. Slutligen blev åldersgruppen avgränsad till som yngst årskurs 4 och 
som äldst årskurs 9.  
 

I praktiken - utförande 
Jag tog kontakt med de fyra lärarna per telefon och informerade dem om vad jag var 
intresserad av att undersöka. En av dem hade ingen pedagogisk examen men kunde 
vidarebefordra mig till en lärare som hade det. Nästa steg var att hitta datum som passade och 
när detta var gjort, mailade jag lärarna all information de behövde om hur studien och arbetet 
kring denna skulle gå till, vad jag var intresserad av att studera, samt ett informationsbrev (se 
bilaga 1) till de berörda eleverna och deras föräldrar. Brevet beskrev att studien kommer äga 
rum samt att deltagande är frivilligt. I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska 
principer inom humanistisk- samhällsvetenskaplig forskning (2001) har studien skett enligt de 
krav, regler och råd som däri presenteras. Informanterna i denna studie presenteras med 
fingerade namn. Jag träffade samtliga informanter på deras arbetsplats för följande upplägg: 
 
- Förintervju (anteckning) 
- Observationer (anteckning och ljudinspelning)  
 
Vi bestämde därefter ett datum för en uppföljningsintervju. Sedan sammanställde jag 
materialet genom att studera mina anteckningar och lyssna igenom ljudfilerna tills jag var 
förvissad om att jag fått med allt av värde för denna studie, samt var väl förtrogen med 
lärarnas sätt att arbeta. Därefter bestämde jag mig för vilka unika frågor som ”behövdes” och 
passade för den specifika läraren. Jag ringde sedan de olika lärarna för att per telefon 
genomföra en uppföljningsintervju. Intervjuerna spelades inte in men jag antecknade under 
tiden vi samtalade och när intervjun var avslutad kompletterade jag genast mina anteckningar 
ur minnet.   
 
- Uppföljningsintervju (anteckning under telefonsamtal) 
- Avrundning 
 
Materialet eller empirin från ovanstående moment sammanställdes sedan i en 
resultatpresentation vilken följs av en resultatanalys och en diskussion.  
 

Reliabilitet  
Med urvalet i denna studie eftersträvas inte representativitet i statistisk mening. Det handlar 
snarare om att ge en inblick i hur lärare med olika bakgrund och utbildning kan bedriva 
instrumentalundervisning. Resultatet i denna studie bör därför betraktas som ett sample av 
verkligheten. Empirin sammanslaget med tidigare forskning kompletterar dock varandra och 
kan antyda en vidare bild av verkligheten.  
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Resultatpresentation 
Resultatet från observationerna av varje lärare presenteras nedan separat var för sig.  Samtliga 
av de fyra lärarna inledde sin ”karriär” som trumpetare i musikskolan, studerade vid 
folkhögskola och tog examen som trumpetpedagog (inom sin inriktning) vid olika 
musikhögskolor i landet. Detta redogörs för mer utförligt nedan.  
 

Disposition av resultatpresentation  
Den inledande delen om lärarens bakgrund är en sammanfattning av förintervjun. Under 
rubriken Lektionsupplägg och innehåll följer därpå ett avsnitt om det övergripande innehållet 
från lektionerna, där de ingående skönjbara delarna under lektionerna inte hade en absolut 
ordningsföljd, självklart med undantag från ”Uppvärmning”. Den lektionsdel som skrivits 
med kursiverad stil var den del i lektionen som tog mest tid i anspråk. Överskriften Musik, 
genre, repertoar och övningar talar för sig själv. Lärarens tal, förhållningssätt och attityd 
syftar till att spegla sådant som har med stämningar och bemötande att göra, vilket också bör 
betraktas som innehåll (rent didaktiskt). Under samma överskrift följer därpå representativa 
citat och ”dialoger” med vilka jag strävar efter att ytterligare stärka, beskriva och exemplifiera 
innehållet. En viss kategorisering av citat och dialoger har gjorts genom att sätta mindre 
överskrifter eller förklaringar så att den som läser denna uppsats bättre ska förstå 
sammanhang och liknande. Resultatpresentationen avslutas med en sammanfattning av vad 
som avhandlades i uppföljningsintervjun.   
 

Lärare 1 - Markus  

Sammanfattning av förintervju, om lärarens bakgrund 
Markus examinerades vid en av landets musikhögskolor år 2004. Han berättar att när han 
sökte till folkhögskola sökte han både klassisk- och jazzinriktning. Han blev ej antagen till de 
skolor där han sökte klassisk inriktning. Han tänkte inte i termer av klassiskt och afro och 
hade då heller inte funderat på huruvida det fanns ett ”jazzvis” att undervisa och bli 
undervisad på. Under sin tid på musikhögskolan studerade Markus med inriktning afro för en 
lärare som själv skolats i den klassiska traditionen men han tror inte att det har påverkat 
honom själv, som den afrolärare han nu är. Markus arbetar nu som trumpetlärare på en 
musikskola i väst-Sverige. 
 

Tankar om ”gemensam grund” 
Markus berättar att elevernas grundkunskaper kommer fram genom arbetet i de olika 
orkestrarna. Det är i den verksamheten som lärarna i kollegiet lägger stor vikt vid att eleverna 
skall känna till exempelvis de olika skalornas toner, olika tonarter och så vidare.   
 

Lektionsupplägg och innehåll  
Här följer de delar som kan skönjas i Markus undervisning. Den kursiva stilen visar den del 
som tog mest tid i anspråk.  
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- Uppvärmning (improvisation och gehör)  
- Integrerad teknik  
- Läxa/låt  
- Läxa med ackompanjemang  
- Orkestermaterial  
 

Musik, genre och repertoar 
I uppvärmningsdelen är musiken som används jazzinfluerad. Läxan utgörs av poplåtar och 
musik som spelas i kommersiell radio, exempelvis ”I kissed a girl” (Katy Perry), 
filmmusik/vinjetter exempelvis temat från Gudfadern (Nino Rota) och liknande. 
Orkestermaterialet är egenarrangerad populärmusik.   
 

Lärarens tal, förhållningssätt och attityd 
Nedan följer ett antal punkter som syftar till att beskriva stämningar och lärarens bemötande 
av eleven. Detta exemplifieras sedan under de två följande rubrikerna med några utvalda citat 
och dialoger. 
 
*Har ett avslappnat sätt att tala. 
*Instruerande men fåordig i spelande stund. 
*Använder ett språk som känns ”ungdomligt” och inriktat på andra genrer än klassisk musik. 
*Bemöter eleverna som ”kompisar”. 
*Utmanar eleverna att göra mer genom sitt sätt att arbeta med exempelvis improvisation. 
*Får igång elevernas improvisationsspelande genom att spela med dem (de improviserar      
samtidigt och använder sig av fråga-svar principen). 
*Eleven är i centrum eftersom läraren lyssnar på vad eleven säger och talar om. Det finns en 
dialog. 
*Talar aldrig om hur det ”ska” låta gällande exempelvis elevernas ton eller tonbildning.   
 

Exemplifierande citat 
 
Från uppvärmning: 
”Jag sätter på så börjar vi lira som vanligt”.  
”Ta den igen, vi tar några goa´ G:en” 
 
Om andning:  
”Tänk nu bara på att ladda mycket luft innan första tonen här då...så blir det ”gött”.  
 
Om improvisation, gehörsspel och lyssning: 
”Och sen när det gäller tonerna, nu, det brukar ju du höra vad det är för någonting men det är 
dom tonerna som är här. Vanlig c-durskala passar”. 
 
Om vilket tonmaterial som passar att använda vid improvisation i en låt: 
”Det är bara att hitta på grejer med dom tre”. 
 
Ett intressant citat som exemplifierar lärarens sätt att utmana eleven i gehörsspel och 
lyssnande är när läraren sjunger en ton, som eleven ska spela eller hitta, och säger: 
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”Ta den bara. Jag vill inte ta den på trumpeten för då är det lättare att känna igen den”. 
 
Eller när läraren sjunger en ton och säger: 
 
”Kan du ta den? Javisst, fast den ljusa” 
 
Om att öva: 
Angående att de inte kommer träffas för lektion på två veckor 
”Då kanske man ska ta upp sin trumpet och spela ibland”. 
 
Om notläsning: 
”Du ska ju egentligen inte titta på mina fingrar utan i noterna”. 
 
Om hur man ska tänka vid övning och läxgenomspelning: 
”Nu låtsas vi att vi kan det!” 
 

Exemplifierande dialoger 
 
Lärarens förhållningssätt och attityd till eleven: 
L: ”Jag kanske spelar en stämma 
E: Ja men... 
L: Det är lugnt det är ju som vanligt vet du”.  
 
Denna avslutande dialog visar att eleven själv väljer hur mycket jobb den vill lägga ner på 
spelet: 
L: ”Hur mycket har du spelat denna hemma? 
E: Noll. 
L: Då var det riktigt bra”. 
 

Sammanfattning av uppföljningsintervju  
När jag frågar Markus om han tror att hans sätt att arbeta och strukturera undervisningen 
påverkas av att han är afroutbildad, och om han tror att han använder improvisation som 
arbetssätt svarar han att det är både ja och nej. Han förklarar att han tror att han kanske 
försöker bryta vissa mönster. Han berättar att i de lägre åldrarna lägger han ingen större vikt 
vid att jobba med teknik eftersom han vill att eleverna ska tycka att det är roligt att spela. 
Markus betonar att han hoppas att det gäller specifikt för afrolärare att bryta mönstret och 
säger:  
 

Det är en uppgift vi (afrolärare) har, att ge smak på så många olika genrer som möjligt. Inom afro 
ryms ju både rock, pop och jazz. 

 
Vi pratar vidare på samma ämne och han utvecklar sitt resonemang när jag frågar om han tror 
hans sätt att arbeta skiljer sig eller inte skiljer sig från hur klassiskt utbildade lärare jobbar, då 
Markus förklarar att han hoppas att det gör det:  
 

Jag tror att klassiska lärare jobbar mer med teknik och lägger upp lektionen mer så att man först 
gör en övning i något syfte och sedan går vidare till nästa moment. Jag försöker få in så mycket 
övningar som möjligt i ett och samma moment och under tiden vi spelar. Jag vet inte hur det är på 
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andra skolor, det var så länge sen jag själv gick i musikskola men jag tror och hoppas att det är 
skillnad.    

 
Jag frågar Markus hur han tänker kring improvisation som har en väldigt tydlig plats i 
uppvärmningen och under låtspelet och undrar hur han jobbar vidare med det under 
lektionerna. Då berättar han att de på musikskolan han jobbar vid, lägger vikt vid att jobba 
mycket med orkester. I övrigt försöker han att inte tala i termer som att eleverna har en ”läxa” 
och han vill inte heller kalla det för läxa. Detta eftersom att han inte vill att lektionerna i 
musikskolan ska kännas som vanliga skolan. Samtidigt förklarar Markus att vissa elever 
verkar tycka att det är väldigt viktigt, eller att det är en bra del, att ha med i undervisningen. 
När jag ber Markus berätta mer kring sina tankar om teknik, berättar han att det händer att han 
har ett mer ”uppstyltat” arbetssätt, exempelvis med en del äldre elever. I övrigt försöker han 
integrera tekniken i undervisningen. Markus har ett sätt att se på teknik som han menar färgas 
av den inriktning han utbildat sig emot:  
 

Att jobba med teknik för mig är att ta det från gehörshållet, att hitta grundton eller en skala som 
passar till en specifik låt.     

   
 

Lärare 2 - Lukas  

Sammanfattning av förintervju om lärarens bakgrund 
Lukas examinerades vid en av landets musikhögskolor 1997. Han studerade vid två 
folkhögskolor varav den första var klassiskt inriktad och den andra afroinriktad. Under 
studierna på musikhögskolan studerade han med afroinriktning men han var med de studenter 
som studerade mot klassisk inriktning på deras gemensamma lektioner och hade även 
metodik med dem. Instrumentallektioner i improvisation/huvudinstrumentlektioner hade han 
för en lärare med annat huvudinstrument än trumpet. Lukas tror att han kan ha blivit påverkad 
av att studera för klassiskt skolade lärare men att det som påverkat honom mest som 
afrotrumpetlärare är arbetssituationen på den musikskola han jobbar (mer om det nedan). 
Lukas arbetar nu som trumpetlärare på en musikskola i väst-Sverige.  
 

Tankar om ”gemensam grund”  
Lukas skämtar inledningsvis om att den gemensamma grunden består av att alla trumpetare 
har tre fingrar att spela instrumentet med, och att man måste blåsa för att få ton. Lukas 
berättar sedan att de grundtankar som han vill förmedla och försöker ge sina elever är känslan 
av harmonik och gehör på instrumentet; hur det känns att spela exempelvis tonen C, eller hur 
det känns att spela ett specifikt intervall.  

Lektionsupplägg och innehåll 
Här följer de delar som kan skönjas i Lukas undervisning. Den kursiva stilen visar den del 
som tog mest tid i anspråk.  
 
- Uppvärmning  
- Teknik (ingår i uppvärmningen men avslutar oftast också lektionerna) 
- Läxa/låt  
- Gehör/harmonik/improvisation  
- Ny läxa/låt  
- Övning som syftar till att öka ork och uthållighet 
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Musik, genre, repertoar och övningar 
Uppvärmningsdelen består av skalspel, diverse övningar, spontana kompositioner och låtar 
eleverna kan sedan tidigare. Läxan spelas och utgörs av musik från boken Blåsbus. Utöver 
detta används egenproducerade teknikövningar.  
 

Lärarens tal, förhållningssätt och attityd 
Nedan följer ett antal punkter som syftar till att beskriva stämningar och lärarens bemötande 
av eleven. Detta exemplifieras sedan under de två följande rubrikerna med några utvalda citat 
och dialoger. 
 
*Har ett avslappnat sätt att tala. 
*Ställer frågor till eleverna som leder in dem på ”rätt väg” och uppmuntrar dem att försöka  
igen och sträva vidare. 
*Använder ett musikspråk med termer som påminner om de från klassiskt skolade   
trumpetlärare. 
*Använder teknikövningar liknande klassiskt skolade lärares. 
*Ett undervisande upplysande förhållningssätt som stödjer eleven; spelar med eleven endast 
när det behövs. 
*Utmanar eleverna att höra och lyssna genom sitt sätt att jobba med exempelvis harmonik. 
*Lektionen och innehållet skapas i stunden efter elevens ”behov”. 
*Låter eleven själv ta reda på hur en låt går genom att uppmana eleven att lyssna på skivan 
(som följer med spelboken) hemma. 
*Talar aldrig om hur det ”ska” låta gällande exempelvis elevernas ton eller tonbildning. 
 
 

Exemplifierande citat 
Om hur man blåser: 
”Javisst, och känn att luften du blåser ut är varm och go´ och fyller upp hela trumpeten 
liksom”. 
”Den tar vi igen, gärna lite starkare”. 
”Överrösta din lärare nu så tar vi andra raden!”.  
 
Om improvisation, känsla, gehör och harmonik: 
”Nu får du spela vad du vill med dom tonerna, i Bb-dur, och jag spelar ett komp här”. 
 
”Du får härma mig. Jag börjar. Du får titta på fingrarna om du vill”. 
 
”Nu får vi spela vad vi vill, bland de här tonerna. Och så tar vi något som är så här långt, 
(spelar)... två takter”. 
”Titta inte på mig. Vilket låter bäst, C eller Ciss?”. 
 
”Men att skriva ut det så här det förstår man ju inte så mycket av. Man måste göra det, man 
måste höra det liksom” (Förklarar ”triolfeeling”). 
 
Lärarens förhållningssätt till eleven: 
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”Kanske lite mer luft så här, jag vet att du är trött nu. Vi försöker ändå, håll ut det är bara 
någon minut kvar här”.  
 
”Det finns väldigt många olika sätt att spela trioler, men det finns också ett sätt som är rätt, 
och det ska jag lära dig. Ha ha ha ha! Bra va?” (Läraren skämtar). 
 
”Vi testar lite från början här då!”. 
”Å den börjar på låga bess för dig, ettan, det var du som sa det”. 
 
I en teknikövning berättar eleven att den inte kan spela så lågt på trumpeten 
L: Nä, det är inte så lätt, men bra jobbat!”. 
 
 
Om ton och tonbildning: 
”Man ska helst ha snyggare ton än vad jag har just idag”. 
 

Exemplifierande dialoger 
Om övning: 
L: ”Hinner du öva tre fyra gånger i veckan här eller? 
E:  Eeh, ja det gör jag nog 
L: Nu har du sagt det... Nä men det skulle vara bra.  
(Eleven pratar vidare om att det är mycket att göra i skolan och på fritiden) 
L: Ja, det verkar vara stressigt att vara barn idag. Men trumpeten kan ju ligga framme, det är 
ganska smart, så gör jag”.  
 
Läraren visslar under uppvärmning på munstycket och eleven säger: 
E: ”Ska jag vissla? 
L: Jaa, kanske... 
L: När man spelar på munstycket och på trumpeten också, så kan man tänka att det är lite som 
att vissla”. 
 
L:”Okej. Teknikövning då. Svårare än den eller enklare? 
E: Lagom 
L: Den är ganska lagom va? Då tar vi så här.  
(Läraren skriver sedan i elevens bok och säger) 
L: Den här blir grym! Såhär står det...”  
(Spelar för eleven). 
 
Om läxa till nästa gång, och om övning: 
L: ”Dom här då? 
E: Nä 
L: Dom? 
E: Nä 
L: Ha ha ha ha. Men dom? Dom är grymma 
E: Nej 
L: Jag vet ju liksom inte hur mycket läxa jag kan ge till dig, eller hur lite. 
E: Det spelar inte så stor roll vad du ger. Jag övar inte på det ändå... 
L: Näej, det var inte bra”. 
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Sammanfattning av uppföljningsintervju 
Jag frågar Lukas om han tror att hans sätt att arbeta och strukturera upp undervisningen, 
påverkas av att han är afrolärare eller afroutbildad. Lukas tankar om detta är att det som 
påverkat honom mest i hans arbetssätt är att han inte brukar vara handfallen om han snabbt 
måste ändra något i upplägget av dagen eller lektionerna. Han menar alltså att något som han 
har naturligt är att han är van att improvisera och hitta lösningar. Angående huruvida det finns 
någon skillnad i hur afroutbildade lärare och klassiskt utbildade lärare arbetar, och om han 
själv arbetar annorlunda än klassiska lärare, tror han att de klassiska lärarna kanske behöver 
vara mer strukturerade. Han tillägger att det är svårt att veta vad som har med utbildning och 
vad som har med person att göra och menar också att de flesta eleverna på musikskolorna inte 
jobbar med improvisation utifrån ett afro och/eller jazzperspektiv.  
 
Den del som tar mest tid i anspråk i Lukas undervisning är uteslutande uppvärmningen och 
han berättar att han brukar vara väldigt noggrann med det och att det då handlar om att 
grundlägga en god vana hos eleverna. Vidare säger han att han ibland själv tycker att det kan 
uppta för mycket tid av lektionen. Vi talar vidare om att teknik och övningar också har en 
väldigt tydlig plats i undervisningen och Lukas säger:  
 

Det handlar om att bygga goda vanor. Det saknas rena teknikövningar i de böcker som är 
förhärskande just nu. Dessutom så tycker många barn det är kul att sitta och traggla (skrattar). 

 
Jag berättar sedan för Lukas att jag uppmärksammat att han efter uppvärmningen och 
tekniken oftast inte spelar så mycket trumpet med eleverna utan mest kompar dem på piano. 
Han säger att han gör så för att det ska ”bli musik”, och säger också att eleverna kan spela till 
skivan (som följer med boken) när de övar hemma, och att han under lektionerna vill 
musicera och avslutar med att säga: 
 

Musiken blir till i mötet mellan flera människor.   
 

Lärare 3 - Mats 

Sammanfattning av förintervju om lärarens bakgrund 
Mats examinerades vid en av landets musikhögskolor 1986. Han studerade klassisk trumpet 
vid en folkhögskola och sökte sedan till SMI (Stockholms musikpedagogiska institut) där han 
studerade i två år. Han hade inga instrumentallektioner i SMI:s regi utan tog privatlektioner 
och blev då uppmuntrad av sin lärare att söka musikerutbildning vilken han blev antagen till. 
Efter de studierna avslutats valde han att läsa pedagogik för utbildade musiker och kunde så ta 
ut en musikerexamen med pedagogisk specialisering. Efter att ha avslutat sin utbildning 
jobbade Mats som orkestermusiker under tre år och började sedan undervisa och berättar att 
det var att undervisa han alltid haft som plan. Mats arbetar nu som trumpetlärare på en 
musikskola i mellersta Sverige.  
 

Tankar om ”gemensam grund” 
Mats talar om att den gemensamma grunden för honom innebär att lägga vikt vid 
”hantverket” och menar med det hur man gör när man spelar, att känna sitt instrument så bra 
som möjligt så att man kan spela ”allt”. Utifrån detta skall man också lägga upp sitt övande så 
att man får med så mycket som möjligt. Om en elev vill jobba med att spela afroinriktad 
musik brukar Mats vidarebefordra eleven till en annan lärare inom samma musikskola. 
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Lektionsupplägg och innehåll 
Här följer de delar som kan skönjas i Mats undervisning. Den kursiva stilen visar den del som 
tog mest tid i anspråk.  
 
- Uppvärmning    
- Läxa: 
Låt/musik  
Teknik  
- Ny låt/läxa  
- Orkestermaterial   
 

Musik, genre, repertoar och övningar 
Uppvärmningsdelen bestod av en härmningsövning från skivan till boken trumpet.nu. Skivan 
spelar och lärare och elev svarar. Med elev nr 1 gjordes ingen uppvärmningsövning och 
musiken under lektionen representerades av orkestermaterial, vilket var förarrangerat eller 
egenarrangerat. Som teknikbok användes J.B Arban´s Complete conservatory method for 
trumpet. Läxan och musiken kom från trumpet.nu och Blåsbus.   
 

Lärarens tal, förhållningssätt och attityd  
Nedan följer ett antal punkter som syftar till att beskriva stämningar och lärarens bemötande 
av eleven. Detta  exemplifieras sedan under de två följande rubrikerna med några utvalda citat 
och dialoger. 
 
*Har ett avslappnat sätt att tala. 
*Fåordig i spelande stund. 
*Verkar sträva efter att spela så mycket som möjligt. 
*När eleverna inte ”kan” får de lyssna hur läraren gör och sen härma. 
*Spelar alltid med - förebildar hela tiden. 
*”I-förväg-spelande”; spelar samtidigt med men ändå före eleven och väntar in att eleven ska 
ta rätt ton och fortsätter därefter.  
*Ton för ton. 
*Boken är manual till instrumentet. 
*”Problem”-lösande sätt att arbeta, reder ut det ”svåra” först. 
*(Visar eller säger ibland tempo men) börjar oftast spela utan att räkna in. 
*Läraren bestämmer vem som ska spela vad. 
*Talar om för eleven vad den ska tänka på, vad den ska se upp med och hur det ”är”. 
*Kontrollerande frågor.  
*Tydlig progression (”klara” en övning innan man kan gå vidare till nästa). 
*Talar aldrig om hur det ”ska” låta gällande exempelvis elevernas ton eller tonbildning, men 
förebildar alltid.  
 

 

Exemplifierande citat 
Om vad eleven ska tänka på och om lärarens förhållningssätt till eleven: 



 28 

”Just det, pass upp där ”. 
”Pass upp på det där”. 
”Knöla på med samma knappar, det gäller bara att lära sig”.  
”Jag skriver: Håll ner 2:an n-ä-s-t-a-n hela tiden”. 
”Nu är det såhär, nu spelar vi bara de övre, strunta i de undre”. 
”Och då funkar det såhär”. 
”Egentligen skulle du ju faktiskt ta break här också, kom jag på nu”. 
 
Om att gå vidare i lektionen: 
”Ska vi ge oss på den där som går upp på Dess och vänder?”. 
”Nu ska vi se, nu har vi nog kommit fram så att vi kan hitta på något roligare”. 
 
Om hur läraren frågar och kontrollerar: 
”Gick den där i moll eller dur?”. 
 
Om att spela starkt: 
”Då tar vi igen och så kan du få spela starkare”. 
”Starkt får du spela”. 
 
Exempel på problemlösningsorienterad arbetsmetod: 
”Det var rätt där, det där krånglar, vi tar det igen”. 
”Vi tar rakt på tonartsbytet så får vi se vart vi hamnar där. Ta rakt på den tonen”. 
”Du vet ju vilken del som är stökig, det här är ju inte speciellt stökigt, det gäller ju bara att du 
kommer på var du vill andas någonstans. Det är det som är det luriga och sen ska ju NN också 
få till det”.  
”Okej, vi provar”. 
”Det här är lite lurigt, här går det jättefort hela vägen. Vi kan ta det lite långsammare så vi 
hinner trycka in alla knappar”. 
 
”Bra, helt bra. Vi tar sista där så får vi se hur det går lite fortare”. 
 
(Eleven spelar igen och misslyckas och läraren säger:) 
”Om du lyssnar på mig, jag spelar”. 
 
”Mm, då tar vi hela den där krångliga”. 
 
”Ja! Du satte ju det! Inga problem, då kommer nästa problem. Det här va, det går lite fort. Vi 
tar det också, långsamt”. 
 
Om att det inte är fel att spela fel: 
”Vet du vad? Spela fel, men fortsätt. Försök hitta rätt. Du brukar vara bra på att hitta rätt. Man 
får spela fel, bara man fortsätter”.  

 

Exemplifierande dialoger 
Läraren upplyser eleven om hur det är: 
L: ”Det börjar på C 
E: Mm  
L: 3, 4”. 
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L: ”Det här med drill det är lite överkurs, men det kan ju vara bra att kunna det också 
E: Jag tycker i och för sig att det är jobbigare med åtta kors och fyrtiofemton b:en 
L: Ja okej det, det kan jag ju köpa”.  
 
L: ”I andra stämman är det väl inget konstigt egentligen.  
E: Nej? 
L: I första är det ett par ställen som är lite knöliga och det är här 
E: Ja 
L: Därifrån till dit, också det här slutet. Så vi tar den där stämman 
E: Hela? 
L: Nej vi tar hit först så får vi se sen”. 
 

Sammanfattning av uppföljningsintervju  
Vi började vårt samtal med att prata om i vilken klass den elev som uteblev går i, och Mats 
berättar att det är en årskurs 5:a. Han berättar att de lektionerna brukar ha i stort sett samma 
innehåll men att de spelar lite mer låtar ur trumpet.nu och Blåsbus böckerna. Vi talade sedan 
om han tror att hans sätt att arbeta och strukturera undervisningen påverkats av att han är 
klassiskt utbildad och Mats berättar att det säkert är på det sättet. Han tror att det finns en 
tendens till att man undervisar som man själv blivit undervisad och att man som lärare brukar 
välja ut det från ens tidigare lärare som man tycker är bra. Mats tror att han arbetar 
annorlunda än vad afroutbildade lärare gör och förklarar:  
 

Ja det tror jag nog. De har mer det som jag tror det är brist på i Sverige. Man - vi som är klassiska - 
kör det som finns i  böckerna och följer det.  

 
Mats tankar om gehörs- och improvisationsinriktat spel är att det är bra om man får med det 
också, så att eleverna inte blir låsta vid en notbild. Han förklarar vidare att det är bra att lyssna 
och använda öronen men säger också:  
 

Men det får inte bli åt andra hållet heller. De kan gå för mycket på örat, man måste finna en 
balans. 

 
Mats berättar ytterligare om att ifall elever vill få tid för improvisation så brukar han 
vidarebefordra dem till en annan lärare. Detta ser han som en fördel och förtydligar med att 
hos honom får eleverna en chans att utvecklas mer på instrumentet och att det är hans 
”område”. Vi talar sedan kring om det finns en medveten tanke från hans sida att i musik och 
övningar börja med det som är ”svårt”, och han bekräftar att det är medvetet och att han vill ta 
tag i det så tidigt som möjligt: 
 

...så att man inte nöter in ett felaktigt beteende. Jag har varit med om att räta upp folk som hamnat 
snett. Jag har själv bytt ambis (embouchure; munstyckets placering på läpparna) och det är jobbigt 
under en så lång tid.  

 

Lärare 4 - Johan 

Sammanfattning av förintervju om lärarens bakgrund 
Johan examinerades vid en av landets musikhögskolor 1991. Han studerade under två år på en 
folkhögskola med klassisk inriktning och fortsatte sedan vidare till musikhögskolan där han 
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utbildade sig till lärare med klassisk inriktning. Johan arbetar nu som trumpetlärare på en 
musikskola i mellersta Sverige. 
 

Tankar om ”gemensam grund”  
Johan berättar att han tycker det är väldigt viktigt att till eleverna förmedla tanken om att 
spela tillsammans med andra människor, om att möta andra människor och att få känna 
gemenskap i gruppen. Rent ”trumpetmässigt” är det viktigt att som lärare lyssna att det ”låter 
rätt”, att det ”ser bra ut” (i fråga om exempelvis munstyckets placering på läpparna och 
liknande), samt vikten av att eleverna ”blåser på” när de spelar.  
 

Lektionsupplägg och innehåll 
Här följer de delar som kan skönjas i Johans undervisning. Den kursiva stilen visar den del 
som tog mest tid i anspråk.  
 
- Uppvärmning  
- Teknik/teori  
- Läxa:  
Låt  
Duett 
Orkestermaterial   
 

Musik, genre, repertoar och övningar 
Uppvärmning består av diverse korta teknikövningar. Läxa är låtar ur spelboken Blåsbus och 
duetter ur en duettbok. Orkestermaterial är förarrangerat till ett projekt eleverna arbetar med.  

Lärarens tal, förhållningssätt och attityd 
Nedan följer ett antal punkter som syftar till att beskriva stämningar och lärarens bemötande 
av eleven. Detta exemplifieras sedan under de två följande rubrikerna med några utvalda citat 
och dialoger. 
 
*Har ett avslappnat sätt att tala. 
*Talar om att förbereda eleven för bruksspel.  
*Visar hur det ”ska” vara och sen får eleven försöka. 
*Visar genom sitt tal hur det ”ska” vara. 
*Korta verbala instruktioner, oavslutade meningar. 
*Sjunger med för att stötta. 
*Kontrollerande frågor. 
*Problemlösande arbetssätt; betar av för att kunna gå vidare när det ”funkar”.  
*Repeterar det svåra om och om igen tills eleven klarar det.  
*Dubbelkollar att det eleven säger stämmer. 
*Berömmer när det blir rätt. 
*Försöker få eleverna att tänka musikteoretiskt. 
  

Exemplifierande citat 
Ur uppvärmning:  
”Ta ett G får vi höra. Javisst stämmer bra”. 
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”Javisst, det är bra att värma upp lite sådär. Så att man spänner lite över registret om man 
säger så”. 
 
Läraren berättar hur det är: 
”Sen tar vi och gör så här”. 
”Försök lite starkare, ungefär som... (läraren spelar för att demonstrera)”.  
 
Om att prova för att se om det fungerar: 
”Vi provar, ta första tonen får jag höra (eleven spelar). Javisst, vi kör på får vi se. Vi tar från 
början, tar det som lite uppvärmning vet du”.  
 
Musikteori i praktiken: 
”Nu ska allt upp en ton”.  
”Förtecken på ett A, vad heter det?”.  
 
Förhållningssätt:  
”Spela du så får jag njuta lite. Jag har spelat mig trött idag, jag var ute och spelade lite 
imorse”. 
”Mmm, nu börjar det komma. Nu ökar vi farten lite”. 
”Ta där ifrån, 1-2-3-4”.   
 
Om vad de ska spela under lektionen: 
”Mmm, vi ägnar oss åt det här idag (orkestermaterial). Vart har du den låten, den måste du... 
har jag den? Vi måste spela igenom den”. 
 
När eleven misslyckats en gång: 
”Ja. Nja, ta här, det blir bara så här (visar). Försök att spela legato om du kan”.  
”Ta där, 3-4. En gång till, 3-4. En gång till, 3-4”.           
 
Om hur eleven ska tänka: 
”Ja, du krånglar till det lite, försök att bara...tänk att du blåser härifrån och hit. Du ska liksom 
inte tänka så när du spelar utan... (visar). Tänk att du bara blåser en lång luftström och så låter 
du bara...”. 
 
Om hur man ska sitta och hur man blåser:  
”Det är viktigt att du blåser...mycket”. 
”Försök att räta upp dig lite får vi se. Pröva igen så får vi se”. 
”Blås löst”. 
 
Om vad som är läxan tills nästa lektion: 
”Du får inget nytt av mig nu utan öva på det här en vecka till så...”.  
”Den får du öva på, he he he he (skrattar). Nej men ta och kör den...tycker jag”. 
 
  

Exemplifierande dialoger 
När de talar om skalor: 
L: ”Hur många kan du utantill? 
E: Ööh, utantill, alltså utan att titta liksom? 
L: Ja.  
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E: Inte så många. 
L: He he he he (skrattar). Nej, det är bra. Det ska du göra lite som en tävling, 
då kan du börja uppifrån igen (längst upp på sidan i boken) liksom  
och kolla hur många du...kan”.  
 
Om att spela blinka lilla stjärna i en ny tonart: 
L: ”Vi kan ta...D-dur.   
E: Hihi, okej? (eleven verkar undra vad läraren pratar om) 
Hur många bess-förtecken är det? 
L: Näej, det är inte ens det, det är kors-tecken 
E: Jaha.  
L: Två kors-förtecken 
E: Okej... försöka går ju 
L: Vilken ton börjar du på? 
E: D? 
L: Ja det är bra, he he he, det är inte alla som... vet det. Ska vi prova?”. 
 
Om hur det gick att spela läxan: 
E: ”Njae, det var inte så där bra.  
L: Nej men du har inte tränat på den så där jättemycket”.  
 

Sammanfattning av uppföljningsintervju  
Vi inleder intervjun med att samtala om huruvida Johan tror att hans sätt att arbeta och 
strukturera upp undervisningen påverkas av att han är klassiskt utbildad. Först ställer han sig 
frågande till denna tanke och svarar osäkert att han inte vet om det är så, och han berättar att 
det finns lärare som är mer eller mindre strukturerade och att det kanske har mer med läraren 
som individ att göra. Efter några minuter vänder Johan dock i frågan, han tänker tillbaka på 
den tid då han själv var elev eller student och säger: 
 

Då var det så. Jo men det tror jag nog. Det är mer struktur inom det klassiska, vi klassiska följer 
böckerna mer.  

 
Vi talar vidare om hur olika lärare arbetar och Johan berättar att han tror att han arbetar 
annorlunda än afroutbildade lärare. Johan förklarar att det som skiljer är att han lägger ganska 
stor vikt vid notläsning och att afroutbildade lärare arbetar mer gehörsbaserat. En erfarenhet 
kring detta är från när han vikarierade för en afroutbildad lärare och upplevde att: 
 

Vissa elever kunde nästan inte läsa noter. Ibland lär de sig inte så mycket för det ändå. Jag vet inte 
vad de lärarna gör.  

 
Sedan berättar jag för Johan att jag under observationerna fick intrycket av att han under tiden 
de spelade läxor och orkestermaterial, stannade upp vid vissa passager och lät eleverna 
repetera dessa flera gånger om. Johans tanke bakom detta är att det de jobbar med ska ”sätta 
sig” och att man som lärare hör när det sitter. Senare konstaterar han att det i alla fall sätter sig 
för stunden och att det är vanligt att eleverna inte övar på läxan på en vecka: 
 

De har tjugo minuter och man märker om de orkar och om de har övat. Jag tror de får spela rätt 
mycket hos mig och det är bra. Man tar om två gånger med en del (elever) och de orkar inte.  

 



 33 

Av detta drar Johan slutsatsen att de eleverna inte övat tillräckligt. Vi kommer sedan in på 
nästa fråga som handlade om att han med en av eleverna under en tid av lektionen jobbade 
med skalor och då bland annat spelade låten ”Blinka lilla stjärna” i flera tonarter. Johan 
berättar då att han tycker det är viktigt med skalor och att han tycker att en del lärare hoppar 
över det vilket resulterar i att vissa elever aldrig kommer i kontakt med skalor. Han berättar 
vidare att han jobbar mer med den typen av moment nu än för några år sen. Dessutom, 
konstaterar han, kan skalspel fungera bra som uppvärmning och att det är bra att eleverna får 
tänka lite grann.  
 
Avslutningsvis återvänder vi till ämnet improvisation och gehörsspel och jag frågar om 
Johans egna tankar kring det. Han berättar då att det händer att han kan jobba en del med det 
och att han då försöker ge eleverna ”grunder att stå på” utifrån det han själv behärskar. Ett sätt 
han tänker att man kan använda sig av är att ge eleverna ramar eller mallar att jobba utifrån, 
och avslutar samtalet med att säga: 
 

Ett sätt att jobba med improvisation kan ju vara att lära sig en låt utantill och leka med den på olika 
sätt.    
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Resultatanalys 
Nedan följer en analys av resultatpresentationen. Dispositionen följer den i presentationen och 
några överskrifter har tillkommit för att ytterligare kunna fördjupa resonemangen.  
 

Om lärarnas bakgrund  
Samtliga av de observerade och intervjuade lärarna har börjat spela trumpet inom 
musikskolan. Vid olika tidpunkter i sina liv bestämde de sig för att de ville satsa på musiken 
på ett eller annat sätt och det kan förstås som att folkhögskolestudier därför var ett självklart 
val. Efter detta har de påbörjat studier vid någon av landets musikhögskolor för att bli 
musiklärare. En av lärarna, Mats, valde att gå en annan väg - först SMI och sedan musiker 
med pedagogisk specialisering - men samtliga har nu anställning som trumpetlärare vid olika 
musikskolor runtom i landet. Samtliga lärare fick samma intervjufrågor i förintervjun, med 
undantag från de två afroutbildade lärarna, när de visade sig att de vid någon tidpunkt i sin 
utbildning studerat för huvudinstrumentlärare som själva skolats klassiskt, var det givetvis 
intressant att fråga dem huruvida de tror att det påverkat dem och i sådana fall på vilka sätt. I 
övrigt var frågeområdena: 
 
*Om de studerat på folkhögskola samt inriktning på studierna   
*När de examinerades från musikhögskolan samt inriktning på studierna 
*Tankar om ”gemensam grund”  
 
Samtliga av lärarna har som redan sagts ovan, studerat på folkhögskola; alla fyra inom den 
inriktning de senare tog ut examen i. Undantaget här är Lukas som först studerade mot 
klassisk inriktning och sedan profilerade sig genom studier på en till folkhögskola, då med 
inriktning afro. Markus tror inte att det har påverkat honom att han under högskoletiden 
studerat trumpet för en afrolärare som själv utbildat sig klassiskt. Lukas däremot tror att det 
finns en möjlighet att det har påverkat honom själv. En tolkning och kommentar till detta är 
att det är sannolikt att det påverkar på ett eller annat sätt men frågan är väl egentligen i vilken 
grad, och som Lukas också kommenterar, har det säkert en del med person, läraren som 
individ, att göra.  
 
Angående vilket år lärarna examinerades så är frågan befogad som en del i att svara på syftet 
och frågeställningarna i denna uppsats. Genom att ställa en sådan fråga kan jag försöka förstå 
och sätta mig in i tidsandan som då rådde rent ”musiklärarutbildnings-mässigt”, men också 
för att kunna sätta detta i relation till vilken spridning som finns mellan de fyra informanterna, 
vilket är en fråga om studiens reliabilitet. Det är alltså intressant men också svårtolkat att 
skriva något konkret om denna fråga, men jag ser det på följande sätt: I allmänhet har den ena 
läraren i princip påbörjat sin utbildning inom 1-3 år efter det att den andra avslutat sin, vilket i 
sig är en fascinerande tanke. Rent konkret och innehållsmässigt vill jag framhålla min 
upplevelse av detta, och tolkar det som att det påverkat innehållet i lärarnas sätt att undervisa 
sina elever (rent didaktiskt). Alltså, vi går från att läraren är central och innehållet styrt, till 
att läraren är mindre central och innehåll mindre styrt, samt från ämnesfokus till elevfokus. 
Detta i sin tur innebär för eleverna att de hos de olika lärarna får uppleva en undervisning och 
en musik- och kulturskola där man fokuserar helt olika saker. Två av lärarna undervisar på ett 
sådant sätt att läraren bestämmer vad som spelas och med vilket tillvägagångssätt, och de 
andra två verkar framhäva mindre vad de själva tycker, och i det stora hela verkar de inte ha 
en färdig undervisningsmall för samtliga elever.  
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När tankar kring det egna begreppet ”gemensam grund” presenterades (se inledning och 
problemområde i denna uppsats), tolkade lärarna begreppet och det blev riktigt intressant. 
Lärarna kunde tydligt ”placeras in” i sina respektive ”fack” efter deras inriktning och deras 
svar kunde även kopplas till i bakgrunden nämnda undervisningstraditioner. De båda klassiskt 
utbildade lärarna talar om att det är viktigt att lära sig behärska hantverket i trumpetspel samt 
vikten av att det när eleverna spelar, ska se ”rätt” ut och låta ”rätt” samt vikten av att de blåser 
på ordentligt. De två afroutbildade lärarna däremot är överens om och förmedlar vikten av att 
det hela handlar om att känna till sådant som rör harmonik (exempelvis tonarter och skalor) 
samt känslan av harmonik och intervall då specifikt för instrumentet trumpet. 
 

Lektionsupplägg - centrala moment 
Under denna rubrik lyfts fram vad den viktigaste delen eller momentet i respektive lärares 
undervisning kan förstås som, bland annat utifrån vad som tog mest tid i anspråk i 
undervisningen. Vad uppfattas som centralt och varför? Inledningsvis kan jag dela med mig 
av att jag stundtals blev förvånad över vilka lärare som gjorde vad. Såhär i efterhand är jag  
mycket förvånad exempelvis över att de två klassiska lärarna knappt värmde upp sina elever 
medan de två afrolärarna mycket tydligt hade sådana moment i sin undervisning, även om det 
representerades och utfördes på väldigt olika sätt.  
 
Markus lät alla sina elever värma upp sig till olika låtar där ett beat med stadig puls och tydlig 
harmonik gick runt, runt. Utgångspunkten var långa toner och att hitta grundton och andra 
toner som bollades mellan lärare och elev, vilket sedan övergick i att eleven fick improvisera 
eller så utfördes en ”tillsammans-improvisation” där lärare och elev improviserade samtidigt. 
Lektionen övergick sedan ganska direkt i genomspelning av läxa (där improvisation ingick) 
samt orkestermaterial. Det centrala momentet i Markus lektioner var läxa/orkestermaterial 
och fokus kan därför sägas vara en riktning mot samspel och sammantaget med 
improvisationsmomenten i uppvärmningen ges en känsla av ett skapande innehåll med en 
kreativ elev.  
 
Lukas värmde upp sina elever grundligt och använde sådana övningar som påminner om 
klassiska teknikövningar. Uppvärmningen hade alltså fokus på teknik och här kan man 
återigen se att det för Lukas del säkerligen påverkat honom att bland annat studera för 
klassiskt utbildade lärare. Ett moment som pekar på Lukas traditionstillhörighet var när 
uppvärmningen oftast övergick i någon sorts allmänt spelande av gamla läxor och utantill-
låtar, vilket gav en känsla av samspel och en bruksmusikinriktad tradition där läraren kompar 
eleven och det viktiga inte är att spela ”rätt toner” utan att få spela mycket. Det moment som 
tog mest tid i anspråk under Lukas lektioner var uppvärmning.  
 
Mats värmde upp en av sina elever med en skiva men gick snart direkt på det moment som 
tog mest tid i anspråk och i princip upptog hela lektionstiden. Teknik stod i centrum och även 
om det lades tid på musik i form av läxa ur en spelbok så skedde det med fokus på att spela 
”rätt toner på rätt sätt”. Som redogjordes för i resultatpresentationen var fokus också på att 
lösa ”problem” och klara av det ”svåra” för att kunna komma vidare. Lärarens roll i detta 
sammanhang är som jag tolkar det tydligt, nämligen att förebilda så att eleven lär sig, och att 
se till att allt blir rätt utfört och att eleven inte ”hamnar snett”. Först när det uppnås kan musik 
skapas, en situation som knappt uppstod. I Mats undervisning kan i bakgrunden skönjas 
”musiker-mästarläraren”, liknande beskrivningen Tivenius (2008) ger, som förmedlar 
hantverkets konst till lärlingen.    
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När Johan undervisade värmdes eleverna upp med korta teknikövningar eller genom att spela 
orkestermaterial. Med en av eleverna togs det tid till ett moment som var av karaktären att 
lära sig om harmonik ur ett teoretiskt perspektiv, men eleven fick även prova sig fram på ett 
bruksmusik liknande sätt, genom att använda teorin till att spela en låt i praktiken. Det 
moment som uteslutande tog mest tid i anspråk var genomspelning av läxan vilket vid ett 
tillfälle utgjordes av läxa ur en spelbok och i andra tillfället representerades av att kontrollera 
att orkestermaterialet ”fungerade” att spela. Lärarens uppgift kan uppfattas som en kontroll av 
att det fungerar och om det inte gör det, se till så att det förbättras genom repetition. Återigen, 
en mästarstil där fokus läggs vid att göra rätt eller klara av. Eleven är inte kreativ och 
handlande utan reproducerar endast och därför blir musik till enbart i det skede då eleven 
behärskar tekniken.  
 
I övrigt kan tilläggas vad gäller lektionsuppläggen hos de olika lärarna, att innehållet i de två 
klassiskt utbildade lärarnas undervisning framträder som mest strukturerat och förefaller 
mallinriktat oavsett vem som kommer in i rummet för en lektion. De följer definitivt 
spelböckerna, och det intressanta är att både Mats och Johan själva reflekterade kring detta i 
uppföljningsintervjuerna. Hos de två afroutbildade lärarna har lektionsupplägget däremot en 
mer spontan form. Variationen är större och antalet moment fler vilket jag tror resulterar i att 
eleverna möter en roligare och mer elevcentrerad hållning i undervisningen hos afrolärarna. 
Detta kan ses som ett skäl gott som något att i undervisningen arbeta kreativt och kan 
betraktas som en tanke värd att stanna upp vid och sätta i relation till Johans tveksamhet kring 
vad elever egentligen lär sig hos lärare som arbetar med improvisation.   
 

Musik och samspel  
Den lärare vars undervisning innehåller mest aktuell musik i form av populärmusik är 
Markus. Även det egenarrangerade orkestermaterialet har en känsla av populärmusik. 
Självklart verkar också vara att improvisationsmoment finns representerat samtidigt som viss 
fokus ligger på notläsning. Musiken som används i uppvärmningen är musik ur jazzgenren. 
Huruvida eleverna är intresserade av denna typ av musik är svårt att säga men valet av musik 
från lärarens sida resulterar i kreativa elever.  
 
Lukas elever spelar huvudsakligen musik ur spelboken Blåsbus men under lektionernas gång 
återvänder de vid olika tillfällen (som redan nämnts ovan) till utantill-låtar och gamla läxor 
där fokus ligger på att få spela så mycket som möjligt. Återigen talar detta för att eleven är 
handlande och kreativ med fokus på samspel mellan lärare och elev. Improvisation 
förekommer också, då främst till skivan från boken Blåsbus.  
 
Mats val av musik är lite mer komplicerat att närma sig, men min analys är att det nästan inte 
finns någon musik, i ordets rätta bemärkelse, i undervisningen. Alltså, de spelar musik från 
spelboken trumpet.nu men även orkestermaterial. Huruvida man kan se det som musik är 
däremot tveksamt eftersom det handlar mer om att spela rätt och pricka toner på rätt sätt än 
att spela musik.   
 
Johans undervisning innehåller musik ur spelboken Blåsbus, orkestermaterial och i viss mån 
från en duettbok. Det finns även här, en liknande känsla av att det är viktigt att spela ”rätt”, 
framförallt vad gäller orkestermaterialet. Det finns ändå ett visst mått av samspel genom 
musiken från duettboken, då lärare och elev spelar varsin stämma och möjligheten ges till 
någon typ av kommunikation mellan dem.  
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Sammanfattningsvis ser jag det som att när de klassiska lärarna spelar med sina elever gör de 
det för att förebilda så att eleverna hör hur det ska låta. Afrolärarna spelar med för att stötta 
eleven när den behöver det, eller bara för att utbyta ideér, vilket representeras exempelvis 
genom improvisationerna under Markus lektioner. De klassiska lärarnas tankar kring 
improvisation och kreativt musikskapande är att det är bra för lyssnandet. Som jag förstår 
Mats och Johan anser de dock båda två att det kan bli ”för mycket” gehörsspel och att det inte 
är bra om det sker på bekostnad av notläsning eller får stå i vägen för uppdraget att lära eleven 
”hantverket” trumpetspel. Personligen upplever jag inte att improvisation och gehörsspel som 
den representeras hos afrolärarna, konkurrerar med notläsning och liknande moment.  
 

Lärarnas tal, förhållningssätt och attityd  
Lärarnas språk och tal är väldigt intressant att analysera eftersom det är genom talet som  
stämningen under lektionen sätts. Strikt språk ger en känsla av fasta ramar och att det är ont 
om tid. Avslappnat språk ger motsatsen. Samtliga lärare i denna studie har ett avslappnat sätt 
att tala. De försöker alla uppmuntra sina elever och få dem att försöka igen men de har lite 
olika tillvägagångssätt.  
 
Gemensamt för de två afrolärarna är att de talar på ett sådant sätt som jag uppfattar syftar till 
att få igång elevernas egna tänkande. Lärarna frågar eleverna vad dem själva tror och detta 
tolkar jag alltså som att de eftersträvar att eleverna ska hitta lösningar själva och fatta egna 
beslut, gällande exempelvis vad som är ”rätt” eller kan vara ett av flera sätt att gå tillväga.  
 
Gemensamt för de två klassiska lärarna (i motsats till afrolärarna) är att de talar på ett sådant 
sätt som har en instruerande och kontrollerande karaktär, vilket ger en känsla av att läraren 
kan och vet bäst. De är fåordiga i spelande stund vilket ger en känsla av mycket fasta ramar. 
De talar också om för eleverna när något är svårt, vad lösningen är och hur de ska tänka. Jag 
har svårt att se att detta kan fungera som en uppmuntran till eleverna, och undrar om det finns 
något kvar för eleverna att prova och lära själv.  
 

Om undervisningstraditioner 

Lärarna talar om varandra  
Under uppföljningsintervjuerna med respektive lärare framkom vad de klassiska lärarna 
tänker om hur afrolärare undervisar och vice versa. Det intressanta är att deras ”fördomar” om 
varandra visar sig svara på syftet i denna studie och i viss mån även stämma överens med 
resultaten som framkommit som svar på frågeställningarna. En gemensam tanke för samtliga 
lärare är att de tror att ”de andra” gör annorlunda, vilket också verkar stämma. 
  
De klassiska lärarna tror att de själva följer böckerna mer än vad afrolärarna gör och att 
afrolärarna också jobbar mer med improvisation vilket också är fallet i denna studie. 
Afrolärarna i sin tur tror att de klassiska lärarna följer böckerna mer och har en fastare 
struktur på sin undervisning vilket alltså också stämmer. De tror också att de klassiska lärarna 
jobbar mer med teknik vilket delvis stämmer. En av de afroutbildade lärarna tror också att 
afrolärare (till skillnad från klassiska lärare) är mer vana att improvisera och strukturera om 
sitt arbete i undervisande stund.  
 
Angående afrolärares arbete med improvisation är det särskilt intressant att en av de klassiska 
lärarna - Johan - ställer sig frågande till vad elever egentligen lär sig hos lärare som arbetar 
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med improvisation. Detta talar ju tydligt för och bekräftar att hans traditionstillhörighet är 
exempelvis vad Rostvall och West (1998) kallar för borgerlig tradition, eftersom han genom 
sitt uttalande inte ser poängen med ett kreativt arbetssätt. Mats tankar om improvisation går i 
linje med Johans eftersom han menar att det är viktigt att nå en balans mellan notläsning och 
gehörsspel så att man inte blir låst vid en notbild men inte heller går ”för” mycket ”på örat”. 
För Mats handlar undervisning alltså bland annat om att se till att elever inte ”hamnar snett” 
så att läraren måste gå in och räta upp elever och skydda dem från ett ”felaktigt beteende”.   
 

Lärarnas förhållningssätt ger eleverna roller 
Eleverna påverkas tydligt av lärarens sätt att undervisa. De anpassar sig och intar en roll som 
stämmer överens med respektive lärares traditionstillhörighet. Om läraren exempelvis 
använder ett sätt att undervisa som är tydligt mästarlära blir eleven lärling. Detta märks 
väldigt tydligt genom att den så att säga vet att den är lärling och ”måste” fråga om allt den är 
osäker på. Eleven är tydligt medveten om att svaren finns hos läraren och befinner sig i ett 
slags kunskapsmässigt- och hierarkiskt underläge.  
 
I det kreativa idealet är läraren jämställd med eleven och de kan ”lika mycket” och bådas 
kunskap är värdefull. Elevens kunskap eller tankar om något kan ses som alternativ till 
lärarens.  
 
Sammanfattningsvis kan man om lärarna i denna studie säga att; 
 
de afroutbildade lärarna guidar sina elever vilket ger elever som 
* Tar för sig 
* Vet  
* Kan  
* Fattar egna beslut  
* Improviserar och är allmänt kreativa 
 
de klassika lärarna styr sina elever vilket ger elever som 
* Frågar sina lärare hur det är  
* Inte vågar veta  
* Gissar 
* Tar instruktioner 
* Reproducerar 
 
Det kan därför ses som att de olika lärarnas förhållningssätt skapar elever som bär på olika 
kvalitéer.   
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Diskussion 
Här följer en diskussion med utgångspunkt i en egen modell vilken förklaras mer ingående 
nedan. Dessutom diskuteras resultatet utifrån de olika framträdande teman som uppstått under 
arbetets gång. Diskussionen avslutas med en kort reflektion kring metodval och förslag på 
vidare forskning inom området.  

Modell      
Modellen nedan har sammanställts och vuxit fram ur de resonemang som har förts i 
resultatanalysen. Modellen lyfter fram centrala moment och begrepp i lärarnas undervisning. 
Den syftar till att ge en bild av hur instrumentalundervisning vid musik- och kulturskolor, 
inom ämnesområdet trumpet, kan relateras till de undervisningstraditioner som tidigare 
forskning lyfter fram. Den syftar också till att beskriva innehåll i relation till i vilken 
musiktradition lärarna utbildats, samt beskriva lärarnas arbetssätt.    

 
 

            

HARMONIK
IMPROVISATION
GEHÖRSSPEL
SAMSPEL
TEKNIK (Integrerad)

 Afroutbildade lärares undervisning

Musik ger 

 FÖRESLÅR 

 Skapande undervisningstradition

Klassiskt utbildade lärares undervisning

FÖREBILDAR

TEKNIK
NOTLÄSNING
HÄRMNING
MEDSPEL
HARMONIK (Teori)

 Ger musik 

Återskapande undervisningstradition  
 

Fig. 2: Egen modell över instrumentalundervisning inom musik- och kulturskola.  
 
Överskrifterna i modellen visar inom vilken inriktning lärarna har utbildat sig. Rutan nedanför 
visar i vilken anda deras undervisning bedrivs; ”Föreslår” står för att lärarna angett förslag på 
hur eleven kan göra vad gäller exempelvis tonideal och utförandepraxis, men symboliserar 
också lärarens hållning överlag. ”Förebildar” står för att lärarna visar hur eleven ska göra.   
 
De centrala begreppen och momenten i afrolärarnas undervisning omges av en cirkel eftersom 
upplägget av undervisningen framstod som mer spontant och variationsrikt. De centrala 
begreppen och momenten i de klassiska lärarnas undervisning omges av en kvadrat eftersom 
upplägget av undervisningen framstod som mer strukturerat, förutbestämt och mallinriktat.  
 
Hos de afroutbildade lärarna är utgångspunkten för undervisningen musiken som spelas. 
Därav ”musik ger” innehållet. Hos de klassiskt utbildade lärarna är utgångspunken innehållet 
eller momenten i sig, vilket leder till ”ger musik”. Att ”klara av” innehållet är alltså hos de 
klassiska lärarna en förutsättning för att musik kan skapas, medan det hos afrolärarna är det 
motsatta eftersom innehållet skapas utifrån musiken. Detta kan lyftas fram som en väsentlig 
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skillnad i innehåll och arbetssätt hos de olika lärarna vilket bör betraktas som ett svar på 
frågeställningarna i denna studie.   
 
Modellen visar att tillvägagångssättet, innehållet och synen på musik i de olika lärarnas 
undervisning, talar om vilken undervisningstradition lärarna (i denna studie) tillhör eller bäst 
passar in i.  
 
Skapande undervisningstradition är ett eget begrepp som å ena sidan liknas vid den i 
bakgrunden belysta folkliga traditionen, kreativa idealet och progressivism. Återskapande 
undervisningstradition är ett eget begrepp som å andra sidan liknas vid borgerliga traditionen, 
traderingsidealet och mästarlära som de omnämns i exempelvis Rostvall och West (1998).  
Denna indelning bör betraktas som ett svar på syftet i allmänhet.  
 

Om undervisningstraditioner 
De undervisningstraditioner som berörts i bakgrunden till denna studie är som tidigare 
nämnts, i exempelvis Rostvall och West (1998), inte avsedda att beskriva vad som är rätt och 
fel eller bra och dåligt. Det bör snarare ses som att de kan ge en bild av verkligheten. Den 
modell som presenterades ovan visar också hur instrumentalundervisning kan ta sig i uttryck 
och kopplas till olika undervisningstraditioner. Det är alltså inte givet att klassiskt är 
mästarlära och afro är kreativa idealet utan som jag ser det handlar det i hög grad om läraren 
och dennes förhållningssätt till eleven och musik i allmänhet.  
 

Om instrumentalundervisning 
Den undervisning som bedrivs i musik- och kulturskolor runtom i landet är som beskrivits 
ovan i Rostvall och West (2001) läroplansfri och dessutom frivillig. Det går således inte att 
säga vad den ska innehålla utan det är de enskilda lärarna och i viss mån även den enskilda 
musik- och kulturskolan som planerar och lägger upp arbetet. Det är alltså skolan och lärarna 
som arbetar i den, som väljer att profilera sig som exempelvis en orkesterskola. Lärarna kan 
om de vill lyssna på vad eleverna är intresserade av att fokusera på, exempelvis vad gäller 
musik och musikstil, men eftersom undervisningen är frivillig är även detta en fråga för den 
enskilda läraren. Denna studie har i allmänhet visat att den musik som spelas i undervisningen 
och sättet den spelas, utgår från lärarens utbildning. 
 

Om improvisation 
Lärarna i denna studie har utbildats antingen i klassisk musiktradition eller afroamerikansk 
musiktradition. Det framstod som uppenbart att de afroutbildade lärarna skulle jobba med 
improvisation men de gjorde det på lite olika sätt. De klassiska lärarna menade att de såg 
positivt på improvisation och gehörsspel i allmänhet men ingen av dem använde sig av det 
som arbetssätt i den undervisning som observerats. I denna studie har det visat sig att 
begreppet improvisation starkt kan kopplas samman med ordet kreativitet, en kreativt inriktad 
undervisning och kreativa elever. Därav kan man också dra slutsatsen att den undervisning (i 
denna studie) som inte använder sig av gehörsspel eller improvisationsmoment blir mindre 
kreativ eller inte kreativ alls.  
 
De lärare som Ehrlin (2007) intervjuat har anställning som improvisationspedagoger på 
respektive skolor. De afroutbildade lärarna i denna studie har dock anställning som 
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instrumentallärare vilket det är en avsevärd skillnad på eftersom de förra lärarna jobbar 
enbart eller specifikt med improvisation, medan de senare kan sägas ha som uppgift att 
undervisa med fokus på instrumentet. Jag vill ändå framhålla att som jag förstått Ehrlin 
(2007) och resultatet från den studien, är det mycket av det som improvisationspedagogerna i 
hans studie säger, som stämmer överens med tankar hos de afroutbildade lärarna i denna 
studie, exempelvis vad gäller inställningen kring skapande.  
 
Även Ruud (1996) poängterar nödvändigheten av en improviserande hållning. Författaren tar 
resonemanget kring kreativitet och skapande ett steg längre och drar slutsatsen att om eleven 
ska kunna nå subjektstatus (jämställas med läraren) i undervisningen och bli ett handlande jag 
krävs en lärare som ser värdet i och använder sig av en improviserande hållning.    

 

Lärarnas tankar om ”gemensam grund” 
Jag introducerade i denna studie det egna begreppet ”gemensam grund” och ställde 
inledningsvis en öppen fråga om det fanns några tankar om en sådan bland trumpetlärare. 
Såhär i efterhand kan jag dra slutsatsen att tankar om begreppet existerar men att det 
definieras helt olika bland lärarna. Det är extra intressant att lärarnas definitioner av begreppet 
antyder vilka undervisningstraditioner de tillhör och att de så tydligt färgats av den inriktning 
deras utbildning haft.   
 

Om musiklärarutbildningen och lärarrollen 
De lärare som ingått i denna studie har alla utbildat sig till instrumentallärare på någon av 
landets musikhögskolor. Spännvidden i urvalet av lärarna sträcker sig från examen som 
tidigast år 1986 och som senast år 2004, alltså i det närmaste en 20-års period. Det har varit 
mycket intressant att se denna förskjutning i lärarutbildningen och hur fokus gått från ämne 
till elev. Det har åtminstone varit intentionen ifrån musikhögskolorna att det ska bli så. Det 
var mycket tydligt i de klassiska lärarnas undervisning att uppdraget var att förmedla ämnet 
trumpetspel. I afrolärarnas undervisning låg fokus mer på att spela överhuvudtaget och jag 
fick intrycket av att eleverna därigenom fokuserades, eftersom deras undervisning som jag ser 
den inte handlar om att klara av specifika moment.   
 
Både Tivenius (2008) och Rostvall och West (2001) lyfter genom sin forskning fram att lärare 
har en tendens att undervisa som de själva undervisats. Den studie jag genomfört visar trots 
sin begränsade omfattning, en samstämmighet med de ovan nämnda forskarnas resultat. 
Lärarnas egna tankar om sådana resonemang både bekräftar och dementerar en sådan slutsats.  
Tivenius (2008) betonar vidare att lärares attityder och värderingar i huvudsak formas genom 
socialisation i ämnet lärarna undervisar i, och också att genrerna i sig är viktigare än själva 
ämnet, alltså vilket instrument lärarna spelar och undervisar i. Utgångspunkten för denna 
studie har varit just undervisningstraditioner kopplat till en specifik lärargrupp (nämligen 
trumpetlärare). Jag kan inte, återigen på grund av studiens omfattning, dra sådana slutsatser 
men poängterar gärna att jag sett en sådan tendens bland annat genom lärarnas tal till och 
förhållningssätt gentemot eleverna.  
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Angående metodval 
I denna studie har jag även undersökt sådant som har med lärares handlingar och tal att göra. 
Syftet har varit att förstå lärarna och deras tankar om, och intentioner med 
instrumentalundervisning. Jag har intresserat mig för hur de undervisar, vilket innehåll deras 
undervisning har och om deras sätt att bedriva undervisningen kan relateras till 
undervisningstraditioner. Jag valde att som central metod använda mig av observation, samla 
mer information genom intervjuer under arbetets gång, samt att förvissa mig om vad jag 
”sett” genom noga genomlyssning av ljudfilerna från observationstillfällena. Jag upplever att 
metoderna genererat en stor mängd data och genom triangulering har syftet varit att måla upp 
en rättvisande bild av ämnet i allmänhet och lärarnas undervisning i synnerhet.  
 

Förförståelse 
Som deltagande (närvarande) observatör finns det en risk att jag påverkat hur lärarna och 
eleverna (re-)agerat under lektionerna. Min förförståelse i form av tidigare egna erfarenheter 
både som elev, student, och lärare i instrumentalundervisningssammanhang, säger mig dock 
att undervisningen i stort sett i alla tillfällen bedrivits som den brukar och därför kan detta 
också läggas till resultatets trovärdighet.    
 
Det är emellertid möjligt att resultatet blivit annorlunda om exempelvis de klassiskt utbildade 
lärarna varit yngre och mer nyligen utexaminerade eller om de afroutbildade lärarna varit 
äldre.  
 
Som ”klassisk” trumpetare ställer jag mig frågan om denna studie, och om ämnet ”gemensam 
grund”, enbart uppkom eftersom jag är just klassiskt skolad. Det är mycket möjligt att jag 
närmat mig ämnet med helt andra perspektiv om jag hade gjort andra val i mitt liv.  
 

Studiens relevans 
Jag upplever denna studie och ämnet den berör som relevant, både för blivande och 
yrkesverksamma musiklärare. Under de tillfällen jag var ute för att genomföra min 
undersökning har jag märkt att informanterna och naturligtvis jag själv, reflekterat och börjat 
tänka kring hur man gör i undervisande situation, och varför man gör just så. Att känna till 
och bli medveten om undervisningstraditioner är viktigt. Om vi inte funderar på hur vi kan bli 
bättre lärare kommer vi inte bli det.  
 

Vidare forskning  
Jag vill uppmuntra till vidare forskning inom ämnet undervisningstraditioner och gärna med 
fokus på undervisning inriktat på ämnesområdet brass. En studie liknande denna skulle kunna 
bedrivas men med ett större och mer omfattande urval. Personligen är jag intresserad av att 
forska vidare om undervisningstraditioner ur ett elevperspektiv.   
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Bilaga 1 
 
Information om forskningsprojekt (uppsatsundersökning)                            Örebro, Mars 2009                                                                                                                               
 
Till dig elev, och till dig förälder för kännedom och samtycke 
 
 
Den (datum månad) kommer jag att komma till den musikskola där du spelar trumpet. Under 
din lektion kommer jag att hälsa på och sitta med och lyssna och titta på hur din lärare 
jobbar när han/hon undervisar. Detta kallas att observera.  
 
Jag kommer även att spela in endast ljudet från lektionen så att jag också i efterhand kan 
lyssna och minnas hur din lärare gjorde. Jag kommer alltså inte att lyssna efter hur du spelar 
eller vad du säger utan koncentrerar mig bara på hur din lärare jobbar. 
 
Jag ska själv bli trumpetlärare och därför är jag intresserad av hur andra lärare jobbar och 
genom min uppsats eller forskning samlar jag in information och lär mig själv och andra 
genom det. Självklart blir jag jätteglad att jag kan få komma på just din lektion! 
 
Jag kommer inte skriva något om vad du heter och man kommer inte heller kunna ta reda på 
vem du är genom att läsa min uppsats.  
 
Det är helt frivilligt för dig som elev att medverka i detta projekt och om du inte vill - eller 
om du förälder inte vill att din son/dotter ska medverka - så kan ni kontakta mig på mitt 
nummer eller min mail som står skrivet lite längre ner senast (datum månad) 2009. 
 
 
Jag kommer att presentera vad jag kommit fram till, för mina klasskamrater och min lärare, i 
slutet av maj och målet är att min uppsats skall vara klar i början av juni och om ni vill läsa 
den kan ni maila mig på adressen nedan så fixar vi det.   
 
 
Med vänliga hälsningar och tack för hjälpen! 
 
Samuel Karlsson, student vid universitetet, musikhögskolan i Örebro 
 
mobilnr 073 935 84 82 
 
samuel.karlssonh041@student.oru.se 
 
 
 
 
 
 
 


