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Sammanfattning 

Syftet med studien är att undersöka hur pedagoger som undervisar i akustisk, 
nylonsträngad gitarr inom musik-och kulturskolan förhåller sig till musikgenrer i 
undervisningsinnehållet. Detta har studerats med avseende på hur repertoaren 
väljs genremässigt och vad som har inverkan på detta. Datainsamlingen har gjorts 
med utgångspunkt från kvalitativa intervjuer med tre gitarrpedagoger. Resultaten 
visar att genrebredd präglar undervisningen. En viktig aspekt av detta ur 
pedagogens perspektiv är att visa på gitarrens bredd och möjligheter. Ur ett 
elevperspektiv ges möjligheter till inflytande över undervisningsinnehållet. 
Studien visar att förutsättningarna för gitarrundervisning har förändrats över tid i 
takt med IT-utvecklingen och elevernas allt större musikaliska medvetenhet. 
Studien pekar på att pedagogerna måste förhålla sig till såväl tradition, samtid 
som elevinflytande i valet av undervisningsinnehåll med avseende på genrer. 

Nyckelord  

Gitarr, gitarrundervisning, genre, genrebredd, musik/kulturskola 

Abstract 

The purpose of the study is to investigate how teachers who teach acoustic nylon 
guitar in the music and culture school relate to musical genres in teaching content. 
In focus of this study is how the guitar teachers chose repertoire in terms of genre 
and what may influence this. Data collection has been made based on qualitative 
interviews with three guitar teachers. The results show that many genres occur in 
the content of teaching. An important aspect of this from the teachers' perspective 
is to demonstrate the guitar's width and opportunities. From the students' 
perspective, they are given opportunities to influence educational content. The 
study shows that the conditions for guitar instruction have changed over time in 
pace with IT developments and students' growing musical awareness. The study 
suggests that guitar teachers must relate to both tradition, contemporary life as 
student influence one the choice of teaching in terms of genres.   

Keywords  

Guitar, guitar education, music genre, genre width, music and culture school 
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1.Inledning 

Samma kurs-olika innehåll 

Kul att det funkar! Eller är det kanske någon helt annan musikstil än funk 
som spelas i undervisningsrummet? Vilka genrer får utrymme i 
undervisningen? Pophits i form av ackordlåtar med sång, klassisk 
gitarrepertoar, traditionella visor till övervägande del hämtade ur spelböcker 
eller någon helt annan musikstil ur andra genrer - de musikaliska 
valmöjligheterna är många för både lärare och elever. Jag har arbetat som 
gitarrpedagog på kulturskola i ungefär tio år. Under den här tiden har jag i 
kontakt med andra gitarrpedagoger inom musik-och kulturskolevärlden 
erfarit att undervisningsinnehållet, beroende på vilken skola det är och 
vilken enskild pedagog som undervisar, kan se relativt olika ut i fråga om 
vilka genrer som används.  

Handlar det om nisch, bredd eller kanske någonting däremellan när det 
gäller vilka genrer som får utrymme i undervisningen? Detta har väckt mitt 
intresse för att ta reda på mer om vilka faktorer som ligger bakom just 
pedagogens val av vilka genrer som kommer till uttryck i 
undervisningssituationerna. Som varande en skolform utan nationella 
gemensamma styrdokument och läroplaner förefaller det naturligt att den 
enskilda pedagogen har mycket frihet och handlingsutrymme i 
utformningen av undervisningens inriktning och innehåll.  

Även om lokalt formulerade kursplaner kan finnas där musikgenrer berörs, 
så är dessa kursplaner är inte reglerade i lagstadgade styrdokument eller 
förankrade i någon gemensam samsyn och praxis. Därför kan det alltså vara 
stora skillnader på vilken repertoar en enskild elev får ta del av i 
undervisningen.  

Kulturskolan regleras inte, till skillnad från den obligatoriska skolan, av 
nationella styrdokument som läroplaner, kursplaner och tillhörande 
kunskapskrav (SOU-201669/l, 2016, s. 167; jfr Lilliedahl 2007, s.4).  

Enligt min erfarenhet handlar det för många lärare kanske inte om antingen 
den ena eller den andra genren och musikstilen utan om en blandning av 
flera. För somliga är dock ett starkt fokus på en viss sorts genre centralt i 
undervisningens upplägg. Det kan handla om att en skola har en viss profil 
eller att pedagogen känner sig mest bekväm i att undervisa inom en viss 
genre på grund av skolning eller personliga preferenser. 
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När det gäller gymnasiet ger läroplanen, Lgy 11, en allmänt hållen 
beskrivning av musikgenrer när syftet med musikämnet presenteras i 
läroplanen: "Genom att studera och utöva musik från olika tider, kulturer 
och stilarter ska eleverna ges möjlighet till genrebreddning" (Skolverket 
Lgy 2011, s.1) Ett annat exempel ur centralt innehåll när det gäller vad som 
ska ingå i kursen Bruksspel och ackompanjemang är: "Musikstilar från olika 
tider och genrer samt typiska stildrag" (Skolverket Lgy 2011, s.3).  

Detta var endast ett par exempel på hur genrer i undervisningsinnehållet 
beskrivs i gymnasieskolans kursplaner, men genomgående handlar det om  
formuleringar som får anses lämna mycket utrymme för tolkning i 
undervisningspraktiken. 

Varken inom kulturskolan utan övergripande styrdokument, eller i 
gymnasieskolans kursplaner finns någon uttalad anvisning om vilka genrer 
som ska behandlas i instrumentalundervisningen (SOU-201669/l, 2016, s. 
167; jfr Lilliedahl 2007, s.4, Skolverket Lgy 2011).  

Pedagogernas utbildningsbakgrund, kompetens och uppfattning om vad som 
bör ingå i undervisningen kan enligt min uppfattning antas påverka 
innehållet liksom traditioner och kulturer inom olika skolmiljöer. Även 
elevernas förväntningar och önskemål kan ha inflytande på 
undervisningsinnehållet (Jfr Zimmerman 2009; Asp 2011; Moberg 2012). 

Det har forskats om genrer i musikundervisning tidigare men de studier som 
jag har hittat har behandlat genrer mer generellt eller inom 
ensemblemusicerande och musikteori. Det finns även studier på det aktuella 
området när det gäller exempelvis sång, fiol eller saxofon. En djupare 
genomgång följer under avsnittet om tidigare forskning. 

Beträffande gitarr däremot, har den forskning som jag har tagit del av varit 
inriktad på jämförelser mellan gitarr- och elgitarrundervisning och däri 
förekommande genrer. Därför vill jag med denna studie ta reda på mer om 
hur synen på genrer ser ut specifikt inom akustisk gitarrundervisning.  

En hel del skrivits om ämnet men väldigt få har skrivit om hur det förhåller 
sig just när gäller undervisning i akustisk gitarr. Detta anser jag motivera 
min studie som jag hoppas närmare kan belysa vilka faktorer som har 
betydelse för undervisningens utformning och vilka pedagogiska och 
metodiska val som görs beträffande musikgenrer. Genom att identifiera 
vilka faktorer och strategier som styr dessa val kan en större medvetenhet 
skapas och förhoppningsvis ge grund för vidare diskussioner bland 
gitarrpedagoger.  
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Enligt min uppfattning får olika faktorer anses påverka hur gitarrpedagoger 
formar sina strategier när det gäller användandet av musikgenrer i 
undervisningen. Handlar det om personliga preferenser, elevernas 
delaktighet och påverkan, gemensamt formulerade mål på den lokala 
skolinstitutionen eller finns det andra saker som ligger till grund för genre- 
och repertoarvalet?  

1.1 Begreppsdefinition 
Här följer definitioner av begreppet "genre" baserat på 
Nationalencyklopedin och Sohlmans musiklexikon. 

Begreppet genre definieras enligt Nationalencyklopedin så här: "Genre, typ 
av konstnärlig framställning med vissa gemensamma stildrag eller 
innehållsliga faktorer" (NE 2016). 

I Sohlmans musiklexikon beskrivs "genre" som följande:  

Termen g. används fr a vid försök att systematisera de olika uttrycksformer 
under vilka de är olika konstarterna framträder: inom litteraturen utgör t ex 
epik, lyrik, dramatik etc olika g. I musikaliska sammanhang åsyftas med g. 
sålunda vanl. olika typer av musik indelade efter kriterier som besättning, 
formell uppläggning, tillkomsttid, funktion, intention, stil etc. Termen har 
dels en snävare innebörd, t ex då man i västerländsk konstmusik betraktar    
bl a symfonisk musik, opera, kammarmusik, solosånger etc som skilda g. 
[...]Dels brukas termen i en vidare och mer oklar bemärkelse (med eventuella 
synonymer som "musiktyp", "musikslag" o d) som beteckning för olika 
"överordnade" kategorier ss konstmusik, folkmusik, jazz, populärmusik osv, 
varvid ofta mer eller mindre fasta värdenormer spelar en stor roll vid g.-
indelningen och gränserna inbördes vanl. är omöjliga att dra. (Sohlmans 
musiklexikon 1976, s.95) 

Ovanstående sätt att beskriva och förklara begreppet "genre" är dels i mer 
generella ordalag som i Nationalencyklopedins definition samt i ett mer 
fördjupat resonemang som i Sohlmans musiklexikons där kriterier och 
innehållsliga faktorer för begreppet exemplifieras. Det är uppenbart att 
"genre" kan ha en mångfacetterad betydelse men att ett vanligt sätt att 
använda begreppet kan associeras till en allmän betydelse där "genre" 
betecknar musikaliska kategorier såsom konstmusik, folkmusik, jazz, 
populärmusik med flera.  

I min studie kommer jag att tillämpa begreppet "genre" i en allmän 
betydelse för att åtskilja musikaliska kategorier som exempelvis konstmusik, 
folkmusik, jazz och populärmusik. 
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2. Syfte och problemformulering 

Syftet med studien är att undersöka hur några pedagoger som undervisar i 
akustisk, nylonsträngad gitarr inom musik-och kulturskolan förhåller sig till 
olika musikgenrer i undervisningen. Handlar det om nisch eller bredd eller 
något däremellan? 

För att besvara syftet har följande forskningsfråga formulerats: Hur väljer 
gitarrpedagoger repertoar i fråga om genrer i undervisningsinnehållet och 
vad inverkar på detta? 

3. Tidigare forskning 

Jag har valt att inledningsvis ge exempel på forskning som belyser hur den 
samtida synen på musikundervisning ser ut. Anledningen till det är att ge 
perspektiv på min forskningsfråga om nisch eller bredd i fråga om genrer i 
gitarrundervisning och sätta in den i en kontext där det framkommer att 
undervisningspraktiken i allmänhet påverkas av omvärlden. Som jag 
kommer att återkomma till så har den gängse synen på genrer i musik-
undervisningen allmänt sett förändrats över årtiondena.  

Kristina Holmberg (2010, s. 24) skriver i sin avhandling om musik- och 
kulturskolan:  

Här har det visats på en tendens till ökat inflytande från populärkulturen i 
musik- och instrumentalundervisningen. Förklaringar som kommer fram är 
bland annat medierevolutionen i samhället som i väsentlig grad anses ha 
bidragit till ett ökat utbud och en ökad tillgänglighet (Holmberg 2010, s.24). 

Lindberg och Olofsson (2009, s.11) beskriver i en konferenspresentation de  
förändrade villkoren:  

The municipal music schools have indeed changed direction during those 50 
years from schools in which art music/classical music of “high class” was the 
main focus to schools in which training in popular music genres is 
generously provided (Lindberg & Olofsson 2009, s.11). 

Dessa författare menar att populärmusiken har fått allt större utrymme i 
musikundervisningen inom musik-och kulturskolan. Från att ha varit skolor 
där huvudsakligt fokus varit på att förmedla undervisning av konstmusik/
klassisk musik så har verksamheten gått mer mot att erbjuda undervisning i 
populärmusik i bred utsträckning. 
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Den verklighet som såväl lärare som elev möter idag är inte densamma som 
för några decennier sedan eller ens i ett betydligt kortare tidsperspektiv. IT 
och den digitala utvecklingen har med sitt intåg i vardagen ett stort 
inflytande på musikundervisningen. 

Gullö (2010, s. 195) belyser detta i sin avhandling:  

Informations-och kommunikationsteknologi, IKT, har under senare år fått en 
allt viktigare funktion i människors liv. När ungdomar använder IKT 
påverkas deras musikaliska kompetens på flera områden som 
repertoarkännedom, orkestrering och rytmisk förmåga (Gullö 2010, s. 195).  

Det är tydligt att samhällsförändringar på det tekniska området har 
inflytande på elevernas musikaliska kunskaper på flera sätt. 

I nästa tema har jag valt att närmare studera forskning som specifikt berör 
genrer i musikundervisningen. Det finns flertalet studier som är inriktade på 
att belysa aspekten genrebredd. Den forskning jag har funnit på området har 
beskrivit förhållanden som rör instrumental- och ensemblespel samt musik- 
och gehörslära.  

Slutligen har jag snävat in litteraturstudierna mot vad som skrivits om just 
gitarrundervisning och genrer. Där har jag inte funnit mycket material men 
en studie som jag har hittat har sin utgångspunkt i att analysera läromedel 
för instrumentet.  

3.1 Perspektiv på nutida musikundervisning 

Villkoren för frivillig musikundervisning har förändrats över tid när det 
gäller undervisningskontexten.  

Kristina Holmberg (2010, s.2) menar: "Ungdomarna på 2000-talet har 
redskap runt omkring sig som gör det lätt att få tag på musik och lätt att hitta 
egna vägar till att lära sig spela". Här klarläggs att eleverna har fått ökade 
möjligheter att ta del av musikutbudet och att de fått fler ingångar till 
musikalisk instruktion. 

Detta implicerar även att skolkulturen måste förhålla sig till dessa nya 
mönster i omvärlden vilket diskuteras i ideologiska termer:  

Några exempel skulle kunna vara att det är viktigt att skolan för olika 
traditioner vidare, medan andra hävdar att det är viktigt att skolan tar sig an 
de ungdomskulturer som finns i samhället (Holmberg, 2010, s. 2-3).  
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Detta resonemang visar på att det kan råda olika uppfattningar om vad som 
ska ingå i undervisningen när det gäller traditionellt innehåll respektive att 
fånga upp uttryck som ungdomskulturer står för.  

Lyssningsvanor har förändrats, tillgången på musik är i det närmaste 
obegränsad liksom möjligheter till digitala hjälpmedel i undervisningen. 
Denna omvärldsförändring måste man ta i beaktning när man försöker 
identifiera vilka mönster som kan tänkas påverka en musiklärares arbetssätt 
och pedagogiska val. 

Gullö (2010, s. 170) resonerar så här:  

Teknisk utveckling påverkar ungdomars musikaliska kompetens. En viktig 
förändring är att utvecklingen av informations- och kommunikations-
teknologi har förändrat ungdomars musikaliska kompetens och inställning till 
musik. Dagens ungdomar är medvetna som lyssnare och nyfikna på och 
kunniga om olika musikstilar och genrer (Gullö 2010, s. 170). 

Detta visar att teknikens landvinningar kan relateras till hur musikalisk 
kännedom formas och utvecklas. En del i detta utgörs av ett större kunnande 
om musikaliska genrer och stilar. 

Manfred Scheid (2009, s. 132) skriver i sin avhandling att förutsättningarna 
för musik ser annorlunda ut nu mot förr: "Utvecklingen av instrument och 
teknik knuten till musik och musikproduktion har förändrat vårt dagliga 
ljudlandskap".  

Det har alltså skett en förändring när det gäller de medel som står till buds 
nuförtiden när det gäller musik och musikproduktion vilket har medfört nya 
förutsättningar för den ljudmiljö vi möter. 

Även Holmberg (2010, s.203) diskuterar detta:  

Elever och lärare i musik- och kulturskolan står i senmoderniteten friare än 
någonsin. Detta leder till större osäkerhet och till ett sökande efter nya 
förhållningssätt till undervisningen. Populärkulturen är inte längre något 
perifert utan tenderar att genomsyra det mesta av aktiviteterna. Eleverna 
motiveras men lärarna uttrycker i många fall frustration över denna 
förändring. Deras kompetens ligger till stor del inom de traditionella 
konsterna som de får minskad möjlighet att undervisa kring när eleverna tar 
över en stor del av initiativet. Problematiken med aktörernas olika 
förväntningar på verksamheten präglar resultaten i denna studie. Lärarna och 
sin sida är utbildade för att vårda och föra vidare ett kulturarv. Eleverna å sin 
sida inspireras i många fall till att ta lektioner på grundval av den 
marknadsestetik som de kommit i kontakt med (Holmberg, 2010, s. 203). 
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Scheid (2009, s.95) lyfter i sin avhandling fram att en liknande situation 
även tycks gälla i grund- och gymnasieskolans musikundervisning som 
enligt eleverna i studien präglas av den musik som de tar del av på fritiden. 

Holmberg (2010, s.175-176) beskriver också en situation där förvaltande av 
traditioner står i motsättning till andra synsätt:  

Den klassiska musiken och jazzen möter populärkulturen och de olika 
genrerna måste hanteras av lärarna. Musik- och kulturskolan framstår som en 
av de få institutioner som håller kulturarvet vid liv när populärmusiken håller 
på att ta över hela samhället (Holmberg, 2010, s.175-176). 

Ett begrepp som behandlas är maktförskjutning i förhållandet lärare - elev. I 
detta sammanhang framstår spelboken som allt mindre betydelsefull. Istället 
utgörs en större del av undervisningsmaterialet av lösblad i form av kopior 
som medger större flexibilitet. En aspekt av detta är att det då finns 
möjlighet att välja ut musik som är lättillgänglig och på en lagom svår nivå 
och kan spelas utan alltför mycket åthävor. Det verkar också självklart att 
välja musik som är bekant för eleverna då det förenklar uppgiften 
(Holmberg, 2010, s.173). 

Vidare belyser Holmberg (2010, s.178) också att det kan finnas 
stigmatiserande synsätt och hierarkier ifråga om acceptans och inkludering 
av olika kulturuttryck.  

I flera fall uttrycks en värderande inställning till kultur och musik där de 
klassiska konstarterna tillskrivs en högre kvalitet än populärkulturen. Den 
repertoar av musik eller dans som en lärare förväntas ha kännedom om 
framställs både som finare och bättre än den som eleverna skaffar sig i sina 
vardagliga kontakter med populärutbudet (Holmberg, 2010, s.178).  

Synen på vad som anses vara av god kvalitet kan därmed komma att 
associeras till lärarens bildning och till de klassiska konstarterna medan det 
utbud som eleverna möter i populärkulturen degraderas. 

Att det finns värderingar kopplade till kvalitetsbegreppet och att vissa 
normer kan påverka undervisningskulturen beskriver Holmberg: (2010, s.
182) 

Den traditionella undervisningsmusiken försvaras också genom begreppet 
kvalitet. Inte för att beskriva kvaliteten i kulturskolans traditionella genrer 
utan genom att applicera konstmusikens kvalitetsnormer i en bedömning av 
populärmusiken (Holmberg 2010, s.182). 
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Det finns olika sätt att se på kvalitetsbegreppet i musiken. I Scheids 
avhandling (2009, s.132) anser samtliga elever som tillfrågats att 
kommersiell musik inte är sämre än konstnärlig musik. Istället associeras 
kvaliteten till artistens framträdande. 

3.2 Forskning om musikgenrer och undervisning  
I ett examensarbete inom lärarutbildningen har Sara La Fleur (2008, s.
37-38) genomfört en studie i vilken har undersökts: 

[...]vilken vikt musiklärare lägger vid genrebredd i valet av repertoar", "[...] 
vilka begränsningar musiklärare upplever i valet av repertoar" och "[...] vad 
musikstuderande på Musikhögskolan i Malmö anser om deras musiklärares 
arbete med genrebredd i grundskola och musik/kulturskola (La Fleur 2008, s.
37-38). 

Resultatet visar att samtliga av La Fleurs intervjuade lärare anser att det är 
viktigt med genrebredd och att de därför har en medvetenhet om de val de 
gör. Uppfattningarna om varför det är viktigt med genrebredd skiljer sig 
dock åt mellan intervjupersonerna. Likaså råder olika syn på hur och vilka 
genrer som ska ingå i musikundervisningen. Studien visar också på att lärare 
upplever begränsningar när de ska presentera olika genrer. Trots detta 
hindras de inte att innefatta dessa. 

La Fleur (2008, s.37-38) poängterar också att det mest utmärkande i studien 
visar att en övervägande del av informanterna menar att deras egna 
musikstudier innehållit för lite genrebredd. Somliga anser även att detta 
inverkar på hur deras musikaliska läge ser ut idag och det hade varit skillnad 
om de hade kommit i kontakt med fler genrer. 

En annan aspekt är hur eleverna kan tänkas uppfatta genrer i en vidare 
bemärkelse än rent musikaliskt. Scheid (2009, s.123) visar på att 
genrebegreppet även kan inbegripa faktorer som har med grupptillhörighet 
att göra. I studien visas även på att elevernas musiksmak ofta breddas över 
tid. 

Musik ses inom ungdomskulturforskningen som en gruppmarkör, där 
gruppens identitet inramas av att ungdomar lyssnar på en viss musikgenre 
och speciella artister. Mina informanter berättar, som framkommit, att de 
ändrat sin musiksmak genom åren. Generellt har man gått från pop och rock i 
yngre år, på grundskolan, till en bredare musikalisk smak under 
gymnasietiden (Scheid 2009, s.123). 

Detta visar på att musikaliska preferenser kan tänkas vara kopplade till en 
social och kulturell kontext och att vyerna vidgas i takt med elevernas ålder 
när det gäller musiksmak. 
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3.3 Forskning om gitarrundervisning och läromedel  

Det finns många resurser varifrån pedagogen kan hämta sitt 
undervisningsmaterial. Det kan t ex handla om gitarrskolor/spelböcker, 
Internet, plankningar och egentillverkat material såsom kompositioner och 
övningar. 

I ett examensarbete av Magnus Josephson (2008, s.33) framkommer att 
tonvikten i några vanligt förekommande spelböcker för gitarr ligger på äldre 
musik och att nyare musik inte får samma utrymme. 

Om man skulle sammanfatta samtliga läromedel jag har analyserat kan man 
tydligt se att huvuddelen av de låtar och melodier som läromedlen innehåller 
är skolmusik och visor. Visorna kan vara mer eller mindre kända, men är ofta 
barnvisor, jullåtar eller liknande. De låtar som jag kategoriserar som pop/
rock/schlager/evergreens, d.v.s. den kategori låtar som ska vara välkända 
klassiker, är flertalet från 50-, 60-, 70-, eller 80- talet med några få undantag. 
Böckerna är utgivna mellan 1995 och 2006 och måste därför anses som 
relativt moderna. Dock kan man inte säga att repertoarvalet är modernt. 
Oavsett om materialet vänder sig till barn eller lite äldre ungdomar finns det 
ingen musik från deras generation representerad i materialet (Josephson, 
2008, s.33).  

I spelböckerna tycks den musik som många i den yngre generationen 
uppfattar som aktuell vara underrepresenterad. Istället verkar större delen av 
repertoaren vara hämtad från andra epoker. 

Det kan vid en tillbakablick konstateras att samhällsförändringar påverkar 
förutsättningarna för musikundervisningen och förhållningssättet till 
gitarren. Josef Holecek (1996, s.354) menar i sin avhandling: "Inget annat 
instrument är så intimt förbundet med samhällets struktur, behov och 
modesvängningar som kanske gitarren". 

Sett i detta perspektiv förefaller gitarren vara ett instrument som är nära 
förankrat med sin omvärld i den mån att påverkan från denna varit stor 
under långa tider. 
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4.Teoretisk ansats 

4.1 Kvalitativt vetenskapligt perspektiv 

Begreppen kvalitativ och kvantitativ handlar om hur man i huvudsak 
bedriver forskning när det gäller datainsamling och behandling av det 
empiriska materialet. Med termerna kvantitativt och kvalitativt avses på 
vilket sätt insamlad information genereras och hur den bearbetas och 
analyseras. När man talar om kvantitativ forskning åsyftas forskning där 
datainsamlingen sker via mätningar och där statistiska verktyg används i 
bearbetning och analys av denna. Om det istället handlar om kvalitativ 
forskning avses forskning där mjuka data är i centrum för datainsamlingen. 
Det kan då handla om kvalitativa intervjuer där verbala analysmetoder 
används för tolkning av textmaterial (Patel&Davidsson 2011, s. 13-14). 

4.2 Hermeneutik  

Hermeneutik har sitt ursprung i det grekiska ordet hermēneutikēʹ (teʹchnē) 
’tolkningskonst’ (nationalencyklopedin.se). 

Hermeneutik avser läran om tolkning. I sin doktorsavhandling i musikterapi 
beskriver Anci Sandell (2013) kärnpunkterna i hermenetiken:"Hermeneutik 
handlar om att tolka, förstå, översätta och förmedla en innebörd och 
intention" (Sandell 2013, s.52).  

De viktigaste ingredienserna när det gäller kommunikation människor 
emellan är enligt Sandell (2013) förståelse och förmåga som tolkare att sätta 
sig in i vad motparten tänker och upplever. Människan är en del av sin 
historia och det sociala sammanhang hon formar och befinner sig i (Sandell 
2013). 

Hermeneutiken förknippas med kvalitativa forskningsmetoder och handlar, 
till skillnad från positivismen som inriktar sig på absolut och mätbar 
kunskap, alltså om tolkningar. Positivismen är en vetenskapstradition som 
associeras till naturvetenskaplig forskning medan hermeneutikens betydelse 
är störst inom humaniora. 
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Enligt Thurén (2007, s.16) kan man se hermeneutik som en motsats till 
positivism. Positivismen som präglas av en tro på absolut kunskap har sina 
rötter i naturvetenskapen. Metoder och betraktelsesätt som associeras till 
positivismen har emellertid färgat även andra vetenskapsfält. 
Hermeneutiken har en humanistisk karaktär och relativistiska tankegångar 
ges större utrymme hos dess företrädare. 

Begreppet tolkning är centralt för hermeneutiken och forskaren intar i 
allmänhet en subjektiv roll inom denna forskningsinriktning. Förutom 
empati och logik bygger hermeneutiken på inkännande som kunskapskälla. 
Det handlar förutom om att förstå även om att begripa. Den hermeneutiska 
tolkningen är betydelsefull när man vill skapa förståelse för människor och 
deras handlingar samt konsekvenserna av dessa. I denna tolkning ligger en 
osäkerhet eftersom den i stort sett aldrig kan testas intersubjektivt då den 
färgas av sammanhanget och vilka värderingar och vilken förförståelse 
tolkaren har (Thurén, 2007, s.103).  

Sandell (2014, s.54) menar att den tolkning som görs sker i relation till ett 
historiskt perspektiv och till omgivningen. Uttolkaren besitter förförståelse 
vilken ses som en slags gemenskap på språkliga och kulturella grunder. I 
tolkningsprocessen sker en växelverkan mellan olika perspektiv på del-och 
helhetsnivå och både det som stämmer överens och det som inte gör det 
lyfts fram. 

Det hermeneutiska kunskapsperspektivet handlar således om förståelse 
utifrån tolkning av innebörder i texter, symboler, upplevelser och handlingar. 
Subjektiviteten är central då olika företeelser endast kan beskrivas utifrån 
subjektets upplevelser (Sandell 2013, s.53). 

Ett centralt begrepp är den så kallade hermeneutiska cirkeln. Med den avses 
en tänkt växelverkan mellan detaljer och helhet när det handlar om 
förståelse. Molander (2003, s.167) beskriver begreppet:  

Den hermeneutiska cirkeln består i insikten att förståelse för detaljer (i till 
exempel en text) kräver förståelse av en helhet (till exempel texten som 
helhet och den kulturella och historiska helhet som texten skrevs i) samtidigt 
som en förståelse av en helhet kräver förståelse av de detaljer som bygger 
upp helheten (Molander 2003, s.167). 
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Hermeneutik anses av somliga snarare vara en metod, men beskrivs och 
definieras i litteraturen även som ett vetenskapligt perspektiv. 
Sammanfattningsvis kan sägas att hermeneutiken representerar ett 
forskningsperspektiv där subjektivitet, tolkning, förståelse och upplevelser 
utgör viktiga aspekter. Forskningen är kvalitativt inriktad. 

Inom hermeneutiken studerar man tolkning av texter. I ett hermeneutisk 
perspektiv är tolkning av meningen det centrala temat, med specifikt fokus på 
de slags meningar som eftersöks och de frågor som ställs till en text. 
Begreppen samtal och text är centrala i den hermeneutiska traditionen, och 
man lägger tonvikten på uttolkarens förkunskap om en texts innehåll. Syftet 
med den hermeneutiska tolkningen är att erhålla en giltig och gemensam 
förståelse av meningen i en text (Kvale&Brinkmann 2014 s.74). 

"Hermeneutisk tolkning är viktig när det handlar om att förstå människor, 
människors handlingar och resultatet av människors handlingar "(Thurén, 
2007, s.103).  

Kvalitativa intervjuer med utgångspunkt från hermeneutiken anser jag vara 
lämpliga för ämnesvalet som rör yrkesrelaterade frågeställningar inom ett 
område där jag själv har personliga erfarenheter att relatera till. "Den 
hermeneutiskt inspirerade intervjuaren kan då i samtalet ge egna exempel 
från sina erfarenheter i arbetslivet. Här kan förförståelsen vara till 
hjälp" (Patel&Davidsson, 2003, s. 81).  

Baserat på detta bedömer jag att det vetenskapliga perspektivet också kan 
vara till nytta i analysprocessen av insamlad data. "Inom hermeneutiken 
utgör förförståelsen en naturlig utgångspunkt i tolkningsprocessen fram mot 
förståelse "(Patel&Davidsson, 2003, s.79).  

Sammanfattningsvis menar jag att det här vetenskapliga perspektivet lämpar 
sig för min studie efter som jag vill skaffa mig förståelse för 
respondenternas uppfattningar om hur de använder sig av olika musikgenrer 
i undervisningen samt vad de själva tror påverkar hur de väljer att planera 
och utforma densamma. 
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5. Metod 

Denna studie består metodologiskt av kvalitativa intervjuer med tre 
pedagoger verksamma inom musik- och kulturskola i olika delar av landet 
och med olika lång tid som yrkesverksamma gitarrpedagoger. 

Med utgångspunkt från ett hermeneutiskt perspektiv ska datainsamlingen till 
min studie, empirin, genomföras genom kvalitativa intervjuer som sedan 
tolkas och analyseras vartefter resultatet beskrivs och diskuteras.  

Genom kvalitativa intervjuer vill jag få förståelse för vilka uppfattningar 
och upplevelser som ligger till grund för hur undervisningsinnehållet 
utformas med tanke på musikgenrer. Metodens relevans för min studie kan 
illustreras enligt följande: 

Syftet med en kvalitativ intervju är att upptäcka och identifiera egenskaper 
och beskaffenheten hos något, t ex. den intervjuades livsvärld eller 
uppfattningar om något fenomen (Patel&Davidsson, 2003, s.76).  

Forskningsproblemet belyses då i syfte att besvara forskningsfrågan: Hur 
väljer gitarrpedagoger repertoar i fråga om genrer i undervisningsinnehållet 
och vad inverkar på detta? 

5.1 Intervju 

5.1.2 Urval  

Efter att ha skaffat mig fördjupad kunskap genom att ta del av tidigare 
forskning inom området och näraliggande ämnen gjordes intervjuer med tre 
gitarrpedagoger för att få reda på mer om deras syn på musikgenrer i 
undervisningspraktiken. Pedagogerna som intervjuades är verksamma inom 
musik/kulturskola och undervisar i akustisk gitarr.  

Vid urvalet har geografisk spridning beaktats liksom att pedagogerna, 
respondenterna, är i olika ålder och av olika kön samt att de har olika lång 
yrkeserfarenhet för att ge ytterligare bredd och perspektiv till 
undersökningen.  
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5.1.3 Beskrivning av respondenterna  

De tre intervjuade gitarrpedagogerna beskrivs här angående 
utbildningsbakgrund, undervisningserfarenhet, eget musicerande samt var 
de är verksamma geografiskt. För att säkerställa deltagarnas anonymitet 
presenteras de med fingerat namn och utan att precisera deras 
anställningsort. 

5.1.4 Gitarrpedagog Alice 

Gitarrpedagogen Alice är i 60-årsåldern och har arbetat som gitarrpedagog i 
30 år.   

• Har en 6-årig högre musikutbildning varav två år på folkhögskola och 
sedan utbildning med instrumentallärarinriktning på musikhögskola. 
Förutom detta så har Alice även vidareutbildat sig inom suzukimetodik för 
gitarr.  

• Undervisar på en mindre ort i mellersta Sverige.  

• Alice fick undervisning i olika genrer under utbildningen. Hon musicerar 
själv och då i genren klassisk gitarr. 

5.1.5 Gitarrpedagog Johan 

• Gitarrpedagogen Johan som är i 40-årsåldern har arbetat som 
gitarrpedagog i 15 år.  

• Har studerat på folkhögskola i två år och därefter fem år på en utbildning 
med instrumentallärarinriktning på musikhögskola.  

• Undervisar i en större stad i norra Sverige. 

• I Johans utbildning ingick olika genrer till viss del. I fråga om eget 
musicerande omfattas genrerna klassiskt, pop och folkmusik. 
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5.1.6 Gitarrpedagog Axel  

Gitarrpedagogen Axel är i 45-åldern och har arbetat som gitarrpedagog i ca 
20 år.  

• Har studerat fyra år på musikerutbildning på musikhögskola och sedan 
gått en pedagogisk påbyggnadsutbildning. Axel har därefter deltagit i 
olika högskolekurser med inriktning på klassisk gitarr. 

• Undervisar i en mellanstor stad i norra Sverige. 

• I musikhögskoleutbildningen ingick endast klassisk gitarr. Tidigare, under 
gymnasietiden, fick Axel även gitarrundervisning i andra genrer. Inom 
ramen för påbyggnadsutbildningen på musikhögskola ingick även 
bruksgitarrspel i olika genrer. 

5.2 Genomförande, bearbetning och analys  

Inledningsvis formulerades relevanta intervjufrågor utifrån fyra områden: 
respondenternas bakgrund, frågor om genrer i undervisningsinnehållet, 
elevinflytande/delaktighet samt undervisningskontexten i relation till 
samhällsförändringar.  

Ställningstaganden gällande geografisk spridning gjordes sedan innan valet 
av respondenterna gjordes. Tanken var att hitta personer verksamma på en 
mindre ort, i en mellanstor stad samt en större stad i olika områden i Sverige 
för att få mer djup i studien.  

Sedan kontaktades respondenterna och studiens syfte presenterades. 
Därefter genomfördes intervjuerna per mobiltelefon eller med videosamtal 
via FaceTime och spelades in. Två av intervjuerna skedde per mobiltelefon 
med högtalarfunktion och en intervju gjordes med hjälp av FaceTime, även 
där hade programvaran högtalarfunktion. Samtliga intervjuer spelades in via 
röstmemo, en applikation på en tredje mobiltelefon och i två fall även via 
videoinspelningsapplikationen på en Ipad som extra back-up.  

Samtalen tog i sin helhet ca 20-25 minuter med redogörelse för studiens 
syfte, information om god forskningssed i fråga om respondenternas rätt att 
avbryta sin medverkan närsomhelst under studien, presentation av 
intervjufrågeområdena samt själva intervjuerna.  
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Intervjuernas tidslängder bedömdes som tillräckliga för resultatet. Hänsyn 
var också nödvändigt att ta till att respondenterna hade begränsat med tid att 
avsätta för intervjutillfällena. Intervjuerna transkriberades till ungefär 15 
sidor varpå analysarbetet med tolkning inleddes (med utgångspunkt och 
inspiration från Kvale&Brinkmann, 2009).  

5.2.1 Semistrukturerade intervjuer med låg grad av standardisering 

I arbetet med intervjuerna gjordes avvägningar som kopplas till intervjuers 
grad av standardisering och strukturering. Patel&Davidsson (2003, s.71) 
beskriver:  

När vi arbetar med frågor för att samla information måste vi beakta två 
aspekter. Dels måste vi tänka på hur mycket ansvar som lämnas till 
intervjuaren när det gäller frågornas utformning och inbördes ordning. Detta 
kallas grad av standardisering. Dels måste vi tänka på i vilken utsträckning 
frågorna är fria för intervjupersonen att tolka fritt beroende på sin egen 
inställning eller tidigare erfarenheter. Detta kallas grad av strukturering 
(Patel&Davidsson, 2003, s.71). 

I allmänhet har kvalitativa intervjuer låg grad av standardisering vilket 
innebär att den intervjuade har möjlighet att svara på intervjuarens frågor 
med egna ord. Om frågorna i en kvalitativ intervju ställs i en bestämd 
ordning rör det sig om hög grad av strukturering. Om frågornas ordning 
istället ställs i en ordning som anpassas efter situationen är det fråga om en 
intervju med låg grad av strukturering (Patel&Davidsson, 2003, s.78). 

Med beaktande av detta utformade jag intervjufrågor som gav utrymme för 
respondenterna att formulera sina svar med egna ord. Vid intervjutillfället 
utgick jag från frågorna som ställdes i en viss ordning med utgångspunkt 
från den tematik som valts: respondenternas bakgrund, frågor om genrer i 
undervisningsinnehållet, elevinflytande/delaktighet samt 
undervisningskontexten i relation till samhällsförändringar. Då flera av 
frågorna tangerade varandra så blev det fråga om att röra sig mellan dessa 
och intervjuerna kan således anses vara semistrukturerade. 

!16



5.2.3 Etiska överväganden-god forskningssed 

Respondenterna informerades inledningsvis om studiens syfte när de 
kontaktades inför intervjuerna. De upplystes också om att deras medverkan 
genom intervjuerna var helt frivillig och att de när som helst kunde avbryta 
dessa eller avstå från att svara på frågor utan förklaring. Vidare 
informerades om att de skulle vara anonyma i studien. Därtill förklarades att 
uppgifterna endast får användas i forskningssyfte.  

Med detta får anses att Vetenskapsrådets fyra riktlinjer för god 
forskningssed är uppfyllda: informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2011). 

6.Resultat  

6.1 Intervjuer  

Resultaten av intervjuerna kommer här att redovisas tematiskt efter de   
frågeställningsområden som valdes ut för studien.  

6.1.2 Genrer i undervisningsinnehållet 

Samtliga respondenter uttrycker att de arbetar med olika genrer i 
gitarrundervisningen. Anledningen till att de gör det står dels att finna i en 
uppfattning om att det ligger i det pedagogiska uppdraget att bistå eleverna 
med genrebred undervisning. Man framhåller ett värde i att visa eleverna 
vilka möjligheter som gitarren erbjuder spelmässigt när det gäller olika 
genrer och man vill bredda elevernas musikaliska kännedom.  

Gitarrpedagogen Axel menar:  

Jag tror att det berikar deras musikalitet att kunna att ha lite koll på olika 
genrer, det tror jag är viktigt. Även om eleven själv kanske är inriktad på en 
viss genre så kan det vara bra att ha lite koll på vad som händer och vad som 
finns också. 

Axel framhåller nyttoaspekten och värdet för eleven i att vara bekant med 
flera olika musikaliska genrer.  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Gitarrpedagogen Johan anser att genren i sig inte är det viktigaste när det 
gäller att välja undervisningsinnehållet utan att det mera handlar om att 
fånga och utveckla elevens intresse för gitarrspelet. 

Alltså, min grundinställning är nog att jag vill få dem intresserade av 
fördjupat gitarrspel. Sedan tycker jag att genren är sekundär för min egen 
del. Det viktigaste är vad eleven själv tycker är kul. 

Att man lägger stor vikt vid elevernas intressen är tydligt. Gitarrpedagogen 
Johan menar:  

Jag integrerar nog många olika genrer delvis därför att elevernas intressen 
är väldigt olika. 

Även sett ur elevernas perspektiv kan det handla om viljan att skaffa sig 
mångsidig genrekännedom. Gitarrpedagogen Axel menar:  

Sedan har jag ju elever som är väldigt breda och som inte har någon speciell 
genre egentligen, utan dom kanske vill prova på lite olika. 

En annan uppfattning som framkommer är att det är naturligt för 
instrumentet att spela musik ur olika genrer. Gitarrpedagogen Alice anser:  

Det faller sig naturligt när man håller på med gitarr skulle jag säga! 

I detta sammanhang säger Gitarrpedagogen Johan så här: 

Ja, det som jag tycker är kul med gitarrvisning är att instrumentet inte bär på 
en så stor ryggsäck med traditioner. Jag tror att ibland kan det vara 
begränsande också för undervisningen att man styrs av gamla ideal. Om man 
tittar på andra instrument där man kämpar på med Agnestig eller vad det nu 
kan vara så har inte vi,tror jag, samma ryggsäck att bära på utan vi tänker 
nog i allmänhet lite mera nytt.  

Även Gitarrpedagogen Axel har en liknande åsikt: 

Ja alltså gitarren är ju ett sånt otroligt brett instrument som finns med i 
nästan alla genrer...eller den finns väl med i alla genrer! Det finns otroligt 
mycket... otroligt stor repertoar egentligen för gitarr om man jämför. Kanske 
större än många andra instrument. Till och med pianot...kanske till och med 
större än pianots repertoar egentligen...om man ser till alla genrer som finns 
så har ju gitarren otroligt stor spännvidd. Samtidigt så vill man ju också på 
något sätt värna om en tradition också. Försöka hålla en tradition vid liv 
också. Det är ju liksom lite svår balansgång där kan man tycka. 
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Axel menar att gitarren har en mycket stor genremässig bredd men pekar 
också på en förankring i en spelmässig tradition som framhålls som viktig 
att bevara.  

Alla respondenterna anger att de spelar upp musikexempel i samband med 
undervisningen och det handlar om både eget förebildande och 
uppspelningar via dator och mobiler. 

6.1.3 Elevinflytande och delaktighet 

Det är tydligt att alla respondenterna ger sina elever mycket utrymme när 
det handlar om att kunna ha inflytande på undervisningsinnehållet när det 
gäller vilka genrer som ingår. Elevernas möjlighet att påverka vilken musik 
som ska spelas på lektionerna tycks öka i takt med deras ålder och 
förkunskapsnivå. Inledningsvis är graden av lärarstyrning högre eftersom 
man vill säkerställa att eleverna inhämtar rätt grundkunskaper. 

Gitarrpedagogen Johan uttrycker detta så här:  

De har ganska stort inflytande i alla fall de som har kommit en bit på väg. I 
början så styr jag ganska hårt just för att jag vill jag vill säkerställa att 
eleven får med sig grundkonceptet, det som jag tycker att är bra att ha med 
sig. När eleven har kommit en bit på väg då brukar jag liksom öppna upp 
för... och tycker att det är jättebra att elever har önskemål och tankar om sitt 
gitarrspel. Det är dit jag vill komma liksom och det ser jag som något positivt 
i förlängningen. 

Även gitarrpedagogen Alice anser att eleverna ges stort utrymme att påverka 
undervisningen:  

Alltså dom har ju inte inflytande rent systematiskt men kanske 70 %, 
egentligen är det nog så.  

Vidare säger samma pedagog:  

Jo, men det är ju mycket elevernas preferenser. Ja... Det behöver ju inte vara 
dåligt men det är mycket det i alla fall. 

Gitarrpedagogen Axel menar att elevernas inflytande på undervisningshållet 
i mångt och mycket är en fråga om ömsesidighet. 
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Det är väldigt givande och tagande där tycker jag men det är väl... och 
främst är det väl jag som är läraren som på något sätt ska visa det som jag 
har att erbjuda och sen så har ju eleverna också möjlighet att komma med 
egna önskemål. Det är väl det bästa om det finns en sorts kommunikation där 
mellan elever och lärare. 

En synpunkt som kommer fram är att man tror att eleverna formar sina 
förslag på vilken repertoar och vilka genrer som ska ingå i undervisningen 
utifrån den musik de lyssnar på snarare än repertoar och genrer som 
förknippas med instrumentet. Pedagogen har dock möjlighet att visa på ett 
större utbud som finns att tillgå. 

Gitarrpedagogen Johan reflekterar över elevernas musiklyssningsvanor och 
hur dessa ofta kan relateras till elevernas uppfattning om gitarr: 

Jag tror att många elever förknippar gitarr som instrument med den musik de 
själva lyssnar på, alltså popmusik i första hand... så jag upplever att många 
elever blir förvånade när de faktiskt får syn på vad man kan göra med en 
gitarr och det är väl också min målsättning att ge dem en bredare bild. så jag 
tror att deras grundförväntningar är nog... speglar nog ganska mycket deras 
eget musiklyssnande till en början, men det är min målsättning att vidga 
deras förväntningar och liksom uppfattning. 

6.1.4 Undervisningskontexten i relation till samhällsförändringar 

Alla de intervjuade gitarrpedagogerna menar att omvärldsfaktorer har 
påverkat gitarrundervisningen mycket under de senaste decennierna. 
Internet står för en betydande del av denna påverkan i det att eleverna 
numera har mycket stor tillgång på musikaliskt material i form av klingande 
musik, instruktionsvideos och annan information. Detta gör att eleverna är 
mer musikaliskt medvetna när de kommer till musik-och kulturskolorna för 
undervisning. Man ser både för- och nackdelar med detta.  

Gitarrpedagogen Johan menar också att tillgången på digital musik påverkar 
i vilka former man möter musiken. Motivationen att exempelvis besöka en 
livekonsert kan minska när eleverna ändå har tillgång till musik i så stor 
utsträckning hemma i sitt eget vardagsrum. 

Jag tänker att för eleverna idag är kanske tillgången på information... jag 
tror att eleverna idag blir lite fartblinda alltså. De har redan sett det mesta 
på YouTube. Försöker jag få dem att gå på en konsert och lyssna på någon 
gitarrspelare som kommer på besök så är det inte så självklart utan där kan 
jag tänka mig att det var annorlunda på 70-talet då samhället såg 
annorlunda ut och eleverna kanske hade lite mindre att ta hänsyn till och 
förhålla sig till. 
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Gitarrpedagogen Alice menar att Internet har en stor roll i den utveckling 
som präglat gitarrundervisningen på senare tid. Fördelarna lyfts fram: 

 Ja, helt klart så är det ju Internet och det är det positiva.  

Vidare belyser samma pedagog elevernas ökade möjligheter att skaffa 
information om musik men att pedagogens roll är viktig ändå.  

De söker ju upp musik och kan också självständigt göra mycket. Vilket de ju 
gör. Sen räcker ju inte det hela... Man behövs ju ändå men det är till väldig 
hjälp. 

Materialrikedomen på Internet när det gäller gitarr är en viktigt aspekt 
menar Gitarrpedagogen Alice:  

Och speciellt för gitarr är ju att det finns så mycket att hitta! Det är ju 
speciellt för gitarr alltså tycker jag... Alla tutorials . 1

Att villkoren för gitarrundervisningen har förändrats är något som blir 
tydligt i gitarrpedagogen Axels utsaga: 

Jag tror att min egen undervisning har nog blivit mycket bredare och jag 
själv har väl fått en bredare genrekännedom genom att undervisa faktiskt. 
Man lär sig, man är tvingad att lära sig saker under tiden man håller på och 
man håller på och utvärderar hela tiden, sig själv och reflekterar över sin 
undervisning. Man kommer på att oj det där bör jag kunna lite bättre. Jag 
tror att när jag började som gitarrlärare så var det antingen klassisk gitarr 
eller så var det elgitarr då och rock och så fanns det inget annat mittemellan 
där på något sätt. Nu är det väl hela spektrat mer tror jag. 

Trots det breda spektra av genrer och repertoar som införlivats i dagens 
gitarrundervisning så finns en tilltro till den traditionella, klassiska 
gitarrmusiken vilket uttrycks av gitarrpedagogen Alice: 

Ja alltså rent fritt så tror jag ju fortfarande på den klassiska musikens styrka 
ändå. Den kommer inte att försvinna det tror jag inte trots alla olyckskorpar, 
snarare tvärtom. Det finns ju jättemånga jättebra klassiska gitarrister. Sedan 
är det ju också så att det blir mindre och mindre gränser mellan genrerna. 
De suddas ut mer och mer egentligen. 

 Med tutorial avses här instruktionsvideo på Internet.1
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Även gitarrpedagogen Axel resonerar i liknande ordalag när det egna 
förhållandet till gitarrtraditionen beskrivs: 

Ja det är väl det som ligger mig närmast om hjärtat. Det är ju den klassiska 
gitarrtraditionen som jag vill värna om! 

7. Diskussion 

7.1 Resultatdiskussion  

Gitarrpedagogerna i den här studien ser i likhet med vad som framkommer i 
La Fleurs studie (2008) genrebredd som en viktig del av 
undervisningsinnehållet. Valet av repertoar i fråga om genrer bestäms i 
samspel med eleverna. Pedagogerna uttrycker öppenhet inför att arbeta med 
olika genrer i undervisningen utan att värdera dessa samtidigt som även  
värdet i att värna om traditionen uttrycks. Det finns en önskan att eleverna 
ska upptäcka och ta till sig denna och inte missa de kvaliteter som finns här 
under dominansen av andra genrer. Det finns dock inget i mina intervjuer 
som tyder på att man vill värdera musiken utifrån vilken genre den tillhör 
utan snarare med utgångspunkt från dess kvaliteter. 

Eleverna förefaller ha ganska stora möjligheter att påverka 
undervisningsinnehållet och föreslå vilken musik som ska spelas. 
Pedagogerna har emellertid inte övergivit sin roll som auktoriteter i 
inlärningsprocessen utan ser som sin klara uppgift att leda och ansvara för 
elevernas progression och lärande. Detta stärks av gitarrpedagogen Johans 
resonemang där han menar att han inledningsvis styr 
undervisningsinnehållet i ganska hög utsträckning för att försäkra sig om att 
eleven får med sig erforderliga baskunskaper. Även gitarrpedagogen Alice 
är inne på samma sak då hon menar att eleverna letar upp musik och kan 
arbeta självständigt med denna men att läraren behövs ändå. Även om 
genrerna varierar är det pedagogerna som står för metodiken och stödet i 
utvecklingen av hantverkskunnandet.  

Graden av elevinflytande verkar öka med elevernas spelerfarenhet och 
kunskapsnivå. Inledningsvis styr läraren undervisningsinnehållet mer för att 
säkerställa att eleverna får rätt grundkunskaper med sig för att sedan ge allt 
mer utrymme för elevernas egna förslag.  
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Dagens elever har med sig många musikaliska referenser när de möter sina 
lärare i undervisningssituationerna. Tillgången på musik får anses närmast 
obegränsad vilket gör att eleverna har betydligt större musikalisk kännedom 
nuförtiden än innan IT samhället tog form. Genom sina datorer och mobiler 
har de ett digitalt musikbibliotek som ger dem möjlighet att skaffa sig 
information om mängder av musikaliska genrer och bredda sina kunskaper 
om dessa. Det är också här i hög grad som eleverna hämtar inspiration när 
det gäller låtval till sina instrumentallektioner.  

Respondenterna i min studie bekräftar den bilden som Scheid (2009), Gullö 
(2010) och Holmberg (2010) ger av hur musikvanorna har förändrats med 
avseende på tillgång och teknik. I mina intervjusvar framgår också att denna 
förändring ger efterklang i gitarrundervisningen i och med att eleverna anses 
vara mer musikaliskt medvetna nuförtiden. 

Den enkla accessen till musik ses som en tillgång genom att eleverna har 
mer på fötterna och fler referenser att luta sig mot och forma sin musiksmak 
efter. Att den stora mängd så kallade tutorials på exempelvis Youtube har en 
speciellt framskjuten roll när det gäller gitarr påpekades av en av 
respondenterna.  

Att eleverna har denna information att förhålla sig till verkar på det hela 
taget ses som något positivt oavsett vilken musikalisk genre man arbetar 
med. Även den klassiska musiken som utgör en stor del i respondenternas 
egen utbildning och musicerande tycks få stöd av den goda tillgången på 
musik, videos och information som eleverna lätt kan nå vilket en av 
respondenterna påpekar. 

Situationen med all världens musik i var mans dator och mobil kan innebära 
en större utmaning för dagens gitarrpedagoger som måste kunna hantera 
elevernas allt bredare musikaliska referensbibliotek. Detta resonemang stöds 
också av Holmberg (2010).  

Gitarrpedagoger av idag förväntas ofta förhålla sig till det stora musikutbud 
som eleverna har tillgång till via Internet. Pedagogerna behöver då vara 
förberedda på en genrebred undervisning och att ta del av den 
kompetensutveckling som krävs för detta. Elevernas musikaliska 
medvetenhet har ökat vilket också påverkar graden av delaktighet de 
förväntar sig angående lektionsinnehållet och vilka musikaliska genrer som 
ska ingå där. 
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När det gäller att inspirera eleverna att uppleva sitt instrument genom att gå 
på konserter när tillfälle ges så menar en av respondenterna att det är svårare 
numera. Eleverna känner kanske inte samma behov av att bege sig till en 
konsertlokal när de kan lyssna på det mesta hemma via datorn. En 
dimension av musikupplevelse, liveframträdandet, får då mindre betydelse. 
Den musik som spelas på konserter, exempelvis i den klassiska genren, får 
då kanske mindre relevans för eleverna eftersom de inte kommer i kontakt 
med förebilder i så hög utsträckning. 

Den klassiska gitarrtraditionen har även idag en betydande roll dock i stark 
konkurrens från andra, främst kommersiella musikuttryck. Att den 
kommersiella populärmusiken fått allt större del instrumentalundervisningen 
på musik- och kulturskolan råder det inte några tvivel om rent generellt. 
Detta stöds även av exempelvis Holmberg (2010) och Lindberg & Olofsson 
2009). 

De intervjuade pedagogerna problematiserar inte detta i någon större 
utsträckning men poängterar att en viktig del av deras uppdrag består i att 
bidra till att eleverna får större genrekännedom och att de upptäcker 
instrumentets kvaliteter och möjligheter. En av respondenterna säger sig inte 
vilja tänka så mycket i termer av genrer utan vill istället se till vilka element 
som är intressanta i musiken ur en lärandesynpunkt för eleverna. I en annan 
utsaga ansågs att genrerna "flyter ihop" och att musikvärlden ter sig allt mer 
gränslös inte bara när det gäller tillgången på musik utan även i fråga om 
genrer. Gitarren som ett instrument med stor genremässig bredd är något 
som respondenterna också gärna framhåller. 

Ett förhållningssätt som framkommer i min studie är att respondenterna 
interagerar med eleverna i ett givande och tagande kring vad som ska ingå i 
undervisningen med avseende på repertoar och genrer. 

Med tanke på vad som framkommit i intervjuerna där samtliga respondenter 
gett uttryck för att de inkluderar flera genrer i undervisningsinnehållet kan 
jag konstatera att det även i min egen undervisning förekommer många 
genrer. En viktig anledning till det ligger i elevernas förväntningar på 
lektionsinnehållet.  I likhet med vad som har sagts i intervjusvaren så är ju 
en av grundförutsättningarna för undervisningen att undervisningsinnehållet 
känns relevant för eleverna om intresset ska upprätthållas och om 
kompassen ska hållas riktad mot ett mer fördjupat gitarrspel, oavsett genre. I 
detta synsätt instämmer även jag. Jag vill inte se en motsättning i att värna 
om traditioner kontra att ta mig an andra nyare uttrycksformer. Istället vill 
jag liksom respondenterna i den här studien lyfta fram min roll som pedagog 
när det gäller att visa eleverna på gitarrens möjligheter. 
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Trender när det handlar om vilken repertoar och vilka genrer som är i ropet 
och som tycks fånga många elevers intresse associerar jag i många fall till 
artisters publicitet och synlighet på Internet. En aspekt jag utifrån egen 
erfarenhet vill belysa när det gäller genrer i gitarrundervisningen handlar då 
om idolernas attraktionskraft. Här har enskilda artister och instrumentalister 
med stark koppling till specifika genrer fått stor uppmärksamhet vilket 
bidragit till dessa genrers populäritet.  

Som exempel kan nämnas fingerstyle  med flera uppmärksammade 2

företrädare vars musik och spelstil intresserar många unga gitarrelever. 
Vanligt förekommande i det sammanhanget är att låna in repertoar från den 
kommersiella hitmusiken och göra fingerstylearrangemang utifrån den. Den 
typen av låtar tycks många elever vilja spela och jag menar att musiken i det 
närmaste kan ses som ett slags möte över genregränserna. 

Jag instämmer när Holmberg (2010) och Josephsson (2008) pekar på att det 
kan vara svårt att hitta spelböcker som appellerar till elevernas ständiga 
önskan om aktualitet i materialet. Instrumentalläraren blir således sin egen 
musikförläggare med uppgiften att sovra och kvalitetsgranska material från 
andra källor för att kunna använda detta i undervisningen.  

Mycket av det arbete som nedlägges på plankningar, arrangemang och annat 
materialframställande kan dock få karaktären av dagssländor. Om 
repertoaren ofta är kopplad till kommersiell musik där marknadsvärdet styrs 
av exponeringen i media så blir aktualiteten flyktig i många fall. 

För yngre elever har spelboken i allmänhet större relevans menar jag. De 
har ofta inte hunnit forma sin egen musiksmak i lika hög utsträckning utan 
är mer benägna att acceptera det innehållsliga och genremässiga val som 
görs av pedagogen. Den musikaliska medvetenheten tycks dock utvecklas 
allt tidigare. Det är vanligare att även yngre elever reflekterar över repertoar 
och genrer och uttrycker att de vill vara delaktiga i besluten kring dessa. 

 Med fingerstyle avses här en gitarrteknik där strängarna "plockas", ibland i kombination med 2

ackord och perkussiva effekter.
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7.2 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis ger intervjuerna i studien uttryck för att 
respondenternas undervisning präglas av flexibilitet, öppenhet och 
engagemang inför elevernas preferenser och önskemål när det gäller de 
genreval som får utrymme i undervisningen. I pedagogens roll inryms en 
tanke om att det är betydelsefullt att bidra till elevernas kännedom om olika 
genrer. Samtidigt finns det en förankring i med för instrumentet förknippad 
tradition, något som man också vill värna om. Eleverna förefaller ha fler 
musikaliska referenser att förhålla sig till i och med tillgången på musik via 
Internet vilket påverkar pedagogens arbete.  

Det kan konstateras att dagens gitarrpedagoger befinner sig i spänningsfältet 
mellan tradition och en undervisningskontext i förändring. 

7.3 Metoddiskussion 

Om intervjuunderlagen hade varit fler och mer omfattande kanske 
ytterligare ståndpunkter och samband hade kunnat klarläggas. En brist kan 
alltså sägas vara att endast tre gitarrpedagoger har intervjuats för studien. 
Vad gäller den tidigare forskning som beaktas i min studie har i huvudsak 
svenska författare och forskare återgivits vilket även det kan påverka 
utfallet. I detta sammanhang kunde det ha varit intressant med 
internationella jämförelser vilket inte fanns utrymme för i denna studie. 
Valet av metod var lämpligt för att ge en bild av hur de intervjuade 
gitarrpedagogerna väljer repertoar i fråga om genrer i undervisnings-
innehållet och vad som inverkar på detta. 

Resultatet visar i perspektivet av tidigare forskning exempel på hur 
genremässigt innehåll i undervisningen utformas. De iakttagelser och 
resultat som kommit fram i min studie grundar sig på min tolkning av 
insamlad data med beaktande av min förförståelse och min egen erfarenhet 
av problemområdet. Detta innebär att subjektiviteten kan ses som en 
svaghet i metoden.  

De framkomna resultaten kan inte generaliseras för hela Sverige, eller ens 
inom samma skolform, den frivilliga musikundervisningen, men kan ändå 
indikera vilka synsätt som råder och vad som inverkar på dessa. Att detta 
belyses kan ha relevans för till exempel lärare. I en kvalitativ studie tar man 
fasta på att tolka just det specifika för det aktuella materialet. Graden av 
generaliserbarhet påverkas därvid och det handlar i stort om att betrakta 
resultaten som ett inlägg att relateras till forskningsproblemet.  
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Valet av hermeneutik som vetenskapligt perspektiv ser jag som värdefullt 
för denna studie eftersom det handlat om att förstå och tolka människors 
handlingar. Förförståelse om forskningsämnet vilket också kan associeras 
till hermeneutik har också varit till nytta i arbetet med analysen och 
tolkningen. 

7.4 Förslag till vidare forskning  
Det skulle vara intressant att göra en större studie med en kvantitativ 
teoretisk ansats, exempelvis via enkäter, för att få en bredare bild och ett 
större underlag att dra slutsatser från. Denna metod skulle kunna 
kombineras med kvalitativa intervjuer för att komplettera metoden. 

En djupare studie om pedagogernas eget utbildningsinnehåll med avseende 
på genre och hur detta innehåll kan relateras till den egna 
undervisningspraktiken vore också intressant. Då skulle man eventuellt 
kunna inringa hur väl pedagogerna är förberedda för den verklighet som 
råder när de kommer ut i yrkesverksamhet. Stödjer utbildningarna de 
kompetenser som behövs i yrkeslivet är en fråga som kan vara värd att 
studera närmare. Det vore även intressant att ta del av gitarrpedagogers egen 
uppfattning i frågan och hur de tar sig an kompetensutveckling när det gäller 
till exempel genrer som de inte själva har arbetat med under sin egen 
utbildning. 

Ett annat tema som kan ligga till grund för vidare forskning är hur musik- 
och instruktionsfilmer i vitt skilda genrer på Internet kan relateras till former 
för inlärning och instudering. Instruktionsvideos, så kallade tutorials, som är 
mycket vanligt förekommande när det gäller gitarr, bygger på visuellt och 
auditivt förebildande. Till dessa videor är det vanligt att det finns tabulatur 
som komplement medan förlagsutgivna noter ses mer sällan enligt min 
erfarenhet. Det innebär att elever som använder tutorials kanske i högre 
grad blir förtrogna med just detta sätt att lära sig musikstycken, det vill säga 
genom att se, lyssna, härma och ta del av tabulatur. 

Den klassiska gitarrmusiken däremot, är i allmänhet förknippad med 
notläsning och traditionell notbild. Även om det naturligtvis förekommer 
mycket tabulatur också inom den här genren så finns vissa begränsningar 
kopplade till det sättet att återge musiken. Att kunna göra egna 
överväganden när det gäller till exempel fingersättningar får anses vara mer 
associerat till traditionell notbild såvida man inte själv producerar 
tabulaturen.  
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Om eleverna inte tränas i att behärska traditionell notation och att fatta 
speltekniska beslut utifrån den för att de istället i högre grad exponeras för 
musik som lärs ut via videor och tabulatur kan man kanske anta att det 
också påverkar vilka genrer de spelar. De skaffar sig mer kännedom om 
vissa sätt att lära sig vilket kanske kan kopplas till typer av musik och 
genrer. 

En annan aspekt som skulle kunna vara föremål för vidare studier är 
lärarrollen och hur denna påverkas av tutorials på Internet. Vem som helst 
kan publicera sådana videor vilket innebär att också vem som helst kan bli 
förebilden som står för instruktionen. Det blir då upp till eleven att evaluera 
materialets kvalitet och trovärdighet. Även gitarrpedagogen ställs ju inför 
detta i arbetet med att vägleda eleverna i det musikaliska informationsflödet 
i form av tutorials.  
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Bilaga 

Intervjufrågor  

Respondenternas bakgrund 

1. Vilken utbildningsbakgrund har du?  

2. Hur länge har du arbetat med gitarrundervisning?  

3. Fick du själv undervisning i främst en genre eller ingick olika genrer i din 
egen utbildning?  

4. Musicerar du själv i någon viss genre/vissa genrer?  

Frågor om genrer i undervisningsinnehållet  

5. Ligger tonvikten vid någon viss genre, eller integreras olika genrer i din 
undervisning? Vilka och varför isåfall?  

6. Hur motiverar du det och varför?  

7. Vill du att eleverna främst ska fokusera på en viss genre eller försöker du 
att få eleverna intresserade av olika genrer?  

8. Spelar du upp låtar ur olika genrer för eleverna i samband med 
undervisningen?  

Elevinflytande/delaktighet  

9. Hur stort inflytande har dina elever på undervisningsinnehållet i fråga om 
genrer?  

10. Vilka förväntningar uppfattar du att dina elever har när det gäller genrer 
i undervisningen?  
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11. Hur stor påverkan anser du att elevernas musikaliska preferenser 
respektive traditioner som är förknippade med ämnet har när det gäller vilka 
genrer som får utrymme i undervisningen?  

Undervisningskontexten i relation till samhällsförändringar  

12. Upplever du vid en tillbakablick att det skett några förändringar i 
förutsättningarna för gitarrundervisning och har detta isåfall inverkan på 
valen av genre i undervisningen?  

Är det något du vill tillägga innan vi avslutar? 
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