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Sammanfattning 
I detta arbete undersöks det hur sex stycken elgitarrlärare på estetiskt gymnasium jobbar med 

engagemang i förhållande till lektionsmaterial. Syftet är att få kunskap om hur gitarrlärare på 

gymnasiet arbetar med lektionsmaterial för att stimulera elevens engagemang. I 

undersökningen intervjuades sex stycken gitarrlärare som undervisar eller har undervisat på 

estetiskt gymnasium. Empirin analyserades efter grundad teori och resulterade i tre stycken 

teorier. Första teorin visar på hur lärarnas ansvar över lektionsmaterialet är beroende av 

elevens engagemang eftersom eleven visar större benägenhet att själv föra fram sin utveckling 

ifall den har hög nivå av engagemang. Den andra teorin visar på hur lärares konstruktion eller 

val av material är ett resultat av en kombination av avstamp, ramar, process och mål som 

läraren genom många komplexa variabler behöver ta hänsyn till. Tredje teorin visar på hur 

lärarna ställer sig själva som komplement till de mer visuella inlärningstrender så som 

Youtube-videor då de anser att till exempel gehöret blir lidande samt att de använder 

multimedia som verktyg för att effektivisera lektionsmaterialet. Teorierna bidrar till insikt i 

hur elgitarrlärare på estetiskt gymnasium uppfattar engagemang och hur de anpassar sig till 

elevens individuella engagemang både i sitt val av material och hur de väljer att förhålla sig 

till materialet.  

 

 

Nyckelord: Engagemang, gitarrlärare, grundad teori, lektionsmaterial, kvalitativ 
forskningsintervju, digitala verktyg, individualisering 
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1 Inledning och bakgrund 
I detta kapitel behandlar vi först vårt motiv till undersökningen för att sedan redogöra för de 

begrepp som är nödvändiga för förståelsen av detta arbete. Slutligen så presenteras arbetets 

syfte samt forskningsfrågor. 

Grundidén till detta examensarbete har fötts ur två till början separata tankegångar som sedan, 

vid beslut att samarbeta, slagits ihop. Gemensamt sen innan var att båda tankarna rörde 

elgitarrlärare på estetiskt gymnasium. Den första tanken uppkom genom den frekventa 

produktionen och recensionen av lektionsmaterial i vår utbildning. Mer ingående, 

egenproducerat material till övningselever samt ständiga bedömningar av tidigare producerat 

material. Nyfikenheten låg då i att titta på hur elgitarrlärare på gymnasiet producerar och 

bedömer sitt material.   

Den andra tanken berörde även den problematik som relaterar till vår egen utbildning. Vi har i 

utvecklingen av vår ämneskunskap utvecklat en förmåga att se vad elever behöver förbättra 

för att gå vidare i sin utveckling. Utmaningen enligt oss ligger dock i att bibehålla elevens 

engagemang under dennes utveckling, även när vi uppmanar till övning på sådant som vi 

bedömer nyttigt för vidare utveckling men som eleven själv upplever som tråkigt. Här riktade 

sig frågeställningen mot hur lärare på gymnasiet jobbar för att engagera elever. 

Kombinationen av dessa frågeställningar uppstod helt enkelt ur en nyfikenhet för hur 

elgitarrlärare på estetiskt gymnasium jobbar med lektionsmaterial för att engagera elever. Vi 

upplever att stor del av elevens utveckling sker utanför lektionssalen, bortom lärarens tillsyn. 

Lärarledd undervisning kommer sannolikt endast utgöra en bråkdel av elevens sammanlagda 

speltid under sin gymnasieutbildning. Framsteg sker inte bara under lektionstid utan även 

mellan lektionerna, när eleven övar på egen hand. Även om den egna övningen givetvis kan 

influeras av läraren så kan denne aldrig säkerställa att nämnda övning faktiskt äger rum. 

Därför krävs det att eleven engageras i sitt elevskap: En individ i sin egenskap som elev. I 

vissa fall kan det handla om att under en längre tid bibehålla befintligt engagemang, och i 

andra att försöka återuppväcka ett avsomnat intresse. Oavsett så upplever vi att engagemang 

är viktigt för det individuella lärandet.  

Engagemang är ett komplicerat begrepp att hantera. De senaste tjugo årens rön har bidragit till 

ytterligare komplexitet och begreppet innefattar nu en stor del underkategorier. Svensk 
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ordbok (2009) definierar engagemang som ”en inriktning av resurser” eller ”inriktning av 

intresse”. Med engagemang syftar vi på elevernas vilja att involvera sig och det inre drivet till 

att göra det. Specifikt i detta arbete så syftar vi till elevens engagemang i sin egenskap som 

elev i formella skolkontexter. Ytterligare definitioner behandlas i nästkommande del: 1.3 

begreppsdefinitioner. 

1.1 Begreppsdefinitioner 
Följande arbete hanterar flera begrepp. Dessa begrepp förklaras nedan utifrån arbetets 

specifika ramar och tidigare forskning. 

1.1.1 Formell och informell undervisning 
Undervisning kan delas in i två kategorier: Formell och Informell. Detta arbete har valt att 

primärt undersöka den formella undervisningen i gitarr. Asp (2015) skriver följande om 

formellt och informellt lärande: 

En möjlig definition av ”formell undervisning” kan vara den typ av 
undervisning som (i någon mån) är planerad på förhand och på så sätt har ett 

givet undervisningsinnehåll som eleven skall lära och äger rum innanför (någon 
form av) utbildningsinstitution. ’Informell undervisning’ blir i motsats till detta 
något spontant, frivilligt och kan äga rum var som helst. En tolkning av formellt 
och informellt kan användas också i synen på skolans musikundervisning 
(’formell’) respektive den musik som spelas och lärs i ett vardagligt, privat 

sammanhang (’informell’).  (Asp 2015, s. 27) 

Vi väljer att delvis grunda vårt bruk av nästkommande två begrepp: Lektionsmaterial och 

Elevskap, på Asps (2015) möjliga definition av formell och informell undervisning. 

Begreppen lektionsmaterial och elevskap kommer vara avgörande för förståelsen av vårt 

arbete. De redogörs för under nästkommande punkter. 

1.1.2 Lektionsmaterial 
Detta arbete använder sig av en bred definition av begreppet lektionsmaterial. Det innefattar 

bruket av läromedel oavsett om det är tryckt eller digitalt, från etablerade tryckerier eller 

skapat av läraren i fråga. Vi låter även begreppet innefatta lektionsplanering då läraren på 

lektionen kanske behandlar något genom att skriva på tavlan. Då blir det som läraren planerat 
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att gå igenom på tavlan lektionsmaterialet. Det finns alltså inget krav på att det ska finnas 

någonting materiellt som ett papper eller en datafil. 

Det vi utesluter ur begreppet är de moment som är påhittade i stunden. Dock så innefattar det 

fri applicering av tidigare använda moment som enligt läraren för tillfället fått ny relevans. 

Det vi är ute efter att beskriva med detta begrepp är det undervisningsmaterial som lärare 

medvetet väljer att jobba med.  

1.2 Syfte 
Syftet med detta arbete är att få kunskap om hur elgitarrlärare på estetiskt gymnasium arbetar 

med lektionsmaterial utifrån elevens engagemang. Våra forskningsfrågor är:  

1) Hur ser läraren på sitt eget bruk av lektionsmaterial? 

2) Hur upplever läraren individuellt engagemang hos elever? 

3) Hur förhåller sig lärarnas konstruktion och val av lektionsmaterial till elevernas 

engagemang? 

2 Bakgrund 
I följande kapitel så tittar vi på undersökningar som har gjorts om engagemang och hur lärare 

arbetar med material.  

2.1 Engagemang 
Intresset för engagemang i forskningssammanhang har växt de senaste 20 åren, speciellt inom 

utbildning (Fredricks et al., 2011). Vad engagemang innebär och terminologin som används 

för att beskriva den och dess förekomst har dock varit mycket inkonsekvent (Appleton et al., 

2008). Majoriteten av definitionerna innehöll två kategorier av komponenter: 

beteendemässiga komponenter och känslomässiga komponenter (Appleton et al., 2008). 

Konsensus är att engagemang är komplext och går att dela upp i flertal undergrupper som 

beskriver olika delar av engagemang som helhet (Fredricks et al., 2011). Det har därav 

uppkommit ett flertal olika modeller för att tolka engagemang: ”One constant across the 

myriad conceptualizations of engagement is that it is multidimensional. Yet, agreement on 

multidimensionality differs from agreement on the number and types of engagement 
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dimensions, which ranged from two to four” (Appleton et al., 2008, s. 370). Här kommenterar 

Appleton et al. (2008) utvecklingen som skett från Finns (1989) tidiga modeller som delade 

upp engagemang i två underkategorier: Beteendemässigt engagemang och Affektivt 

engagemang. Följande del går djupare in i utvecklingen av engagemangets dimensioner. 

2.1.1 Dimensioner av engagemang 
Som tidigare nämnt så har konceptualisering av engagemang utvecklats och uppkommit i mer 

komplexa versioner. Denna begreppsutveckling har skett då relevansen av engagemang inom 

skolan har ökat. Den har ökat då elevernas generella inställning till skolan har ändrats och 

därmed även deras källa till engagemang (Appleton et al., 2006).  

Finn (1989), som var tidig med att teoretisera kring engagemang, delade upp engagemang i 

två undergrupper: Beteendemässigt engagemang och Affektivt engagemang. Beteendemässigt 

engagemang kännetecknas av individuell anpassning till klassrummets normer och regelverk 

som exempelvis att komma i tid eller att räcka upp handen för att få ordet. Uppvisande av 

attribut som fodrar den egna utvecklingen, så som uthållighet, koncentration och att vara en 

bidragande faktor till exempelvis klassrumsdiskussion, räknas också in i det beteendemässiga 

engagemanget (Fredricks et al., 2004).  

Det affektiva engagemanget beskrivs först av Finn (1989) som identifiering med skolan; en 

känsla av tillhörighet och värde, att vara viktig för skolan och att känna uppskattning samt 

erkännande för prestationer i skolsammanhang (Fredricks et al., 2004). Affektivt engagemang 

har vidareutvecklats och blivit mer komplext då det nu även kan innefatta affektiva aspekter 

hos individen. Det vill säga om eleven är uttråkad eller intresserad, glad eller ledsen, 

självsäker eller osäker. Även relationer till lärare och skolkamrater är aspekter av vikt.  

Fredricks et al. (2004) benämner det affektiva engagemanget som Känslomässigt engagemang 

och lägger fram en modell som bygger på tre typer av undergrupper: Beteendemässigt 

engagemang, Känslomässigt engagemang och Kognitivt engagemang. Kognitivt engagemang 

lägger mer fokus på individens relation till sitt eget lärande. Anderson (2017) beskriver det 

som: ” (…) nivån på elevers investering i sitt lärande, vilket inbegriper att vara insiktsfull och 

målinriktad i förhållande till skolarbetet. Det innebär också att elever har en vilja att förstå 

och bemästra även det som är komplext och svårt i skolarbetet” (Andersson 2017, s. 52). En 

elev med högt kognitivt engagemang drivs alltså inte bara till att ha en god relation till det 

som lärs ut utan även till att ha personliga incitament till att utveckla en förståelse om hur 

denne lär sig. 
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Appleton et al. (2006) benämner det känslomässiga engagemanget som Psykologiskt 

engagemang och beskriver det kognitiva samt psykologiska engagemanget och relationen 

mellan dem såhär: 

Cognitive and psychological engagement includes less observable, more internal 
indicators, such as self-regulation, relevance of schoolwork to future endeavors, 
value of learning, and personal goals and autonomy (for cognitive engagement), 
and feelings of identification or belonging, and relationships with teachers and 
peers (for psychological engagement). (Appleton et al., 2006, s. 429) 

Appleton et al. (2006) talar även om Akademiskt engagemang som en fjärde undergrupp i 

deras koncept av engagemang. Detta är likt beteendemässigt engagemang i det att det bygger 

på anpassning till normer och regler men fokuserar mer på indikatorer som är mätbara genom 

institutionella verktyg så som betyg.  

2.1.2 Indikatorer, kontext och effekt 
Att se på engagemang via tidigare nämnda undergrupper innebär att uppfatta det retrospektivt; 

engagemang uppfattas hos elever först efter att de har visat tecken på det. Appleton et al. 

(2006) benämner dessa tecken som Indikatorer på engagemang. Indikatorerna är bundna till 

specifika undergrupper och visar för det första att eleven är engagerad och för det andra 

vilken typ engagemang det rör sig om. Vissa undergrupper har mer observerbara indikatorer 

och är därför mindre svåra att förklara och mäta. Till exempel så ses en elevs frekventa 

närvaro på lektioner som indikator till undergrupperna beteendemässigt engagemang och 

kognitivt engagemang (Appleton et al., 2006, s. 430). 

En annan viktig del i arbetet av Appleton et al. (2006) är idén att engagemang uppstår ur 

Kontext. Kontext beskrivs som de faktorer som påverkar engagemanget på något sätt. 

Faktorer som individens familjesituation, läromiljö, etc. Det är dock omöjligt att säga exakt 

vilken specifik faktor som påverkar engagemanget vid en given tidpunkt men Appleton et al. 

(2006) hävdar att det går att härleda till mer övergripande kontexter så som familj, kamrater 

och skola.  

Engagemanget hos en elev får i sin tur effekter. Appleton et al. (2008) såg att engagemang 

hade positiva effekter på hur elever uppfyllde målen. För att sammanfatta så blir detta sätt att 

se på engagemang ett ständig överlappande av kontext, indikatorer och effekter som lever i 

relation till varandra.  
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Andersson (2017) skriver: ”Det är dessutom nödvändigt för skolors organisationer att skapa 

förutsättningar för lärarna att engagera sina elever, genom att exempelvis skapa mötesplatser 

för samverkan” (s. 50). Här kommenterar Andersson (2017) på skolans ansvar att engagera 

eleverna. Det ligger alltså på skolan som organisation att ge lärarna möjligheter att påverka 

engagerande kontext i skolan.  

Sammanfattningsvis är engagemang ytterst komplext och påverkas ständigt av den skiftande 

relationen mellan kontext, indikatorer och effekt. Dessa har i sin tur undergrupper som visar 

sig på olika sätt. Kontext kan delas in i större samlingar av mindre faktorer så som familj, 

kamrater och skola. Indikatorer kan delas in i akademiskt engagemang, beteendemässigt 

engagemang, kognitivt engagemang och psykologiskt/affektivt engagemang. Effekt delas mer 

eller mindre in i positiv eller negativ effekt. 

2.2 Material efter lärarpåverkan 
Zimmerman (2009) tar i sin doktorsavhandling upp Ericssons (2006) forskning kring 

diskurser inom musikundervisning och bland musiklärare. Ericsson presenterar tre olika 

lärartyper, ordnade efter hur stor påverkan läraren har kring vilket undervisningsinnehåll 

lektionerna innehåller. Med undervisningsinnehåll menas dels lektionsmaterial, men även hur 

materialet lärs ur. Dessa tre lärostilar kräver även olika kompetenser gällande såväl lärostil 

som musikämnet i stort. Den första kategorin representerar de lärarna som i störst 

utsträckning styrde undervisningsinnehållet. Vad undervisningen ska innehålla och syfta till 

är förutbestämt av läraren. Läraren har en tydlig plan kring vad som ska läras ut, och dikterar 

därför lektionens villkor på ett explicit sätt. Den här typen av undervisning kräver att läraren 

innehar en hög didaktisk kompetens: ”En karismatisk lärare skapar undervisning via kloka 

pedagogiska knep som entusiasmerar omotiverade elever” (Zimmerman, 2009, s. 10). Andra 

kategorins musiklärare fungerar som en vägledare till eleven, och bör därför förhålla sig 

neutral i sin lärarroll för att inte påverka elevens egna riktning. Lärare inom den andra 

kategorin bör besitta en bred kompetens för att kunna tillgodose olika elevers behov, eftersom 

eleven i större utsträckning än tidigare exempel styr lektionens innehåll. Lärare i den tredje 

kategorin verkar genom att skapa en miljö där eleven kan lära sig själv genom att förse denne 

med verktyg och tillvägagångssätt för att kunna uttrycka sig.  

Dessa tre kategorier är sorterade efter hur stor påverkan läraren har över eleven, framför allt i 

hur läraren formar innehållet i sin undervisning. Kategori ett påverkar mest och kategori tre 

påverkar minst. I den första kategorin ställs inte lika stora krav på en bred musikalisk 



 7 

kompetens eftersom att läraren själv kan anpassa materialet efter sina egna musikaliska 

preferenser. Kategori två kräver att läraren är mångfacetterad och kan anpassa sig efter 

elevens intresseområden och musikaliska mål. Den tredje kategorin gynnas av att läraren kan 

skapa ett öppet lektionsklimat, där eleven förses med generella musikaliska verktyg snarare än 

att fogas in i olika genrer.  

2.3 Individen i centrum 
Georgii-Hemming (2005) undersökte hur personliga upplevelser av musik i olika kontexter 

har påverkat musiklärares sätt att undervisa på gymnasiet. Hon samlade in individuella 

skildringar av dessa musiklärares erfarenheter av musik för få förståelse för hur deras 

undervisning genomförs samt vilka mål som eftersträvas enligt de utvalda lärarna.  

I sitt arbete visar Georgii-Hemming (2005)  att lärares egna erfarenheter inom musikämnet 

inte behöver vara den största källan till val av innehåll, genomförande eller mål. De argument 

som samtliga lärare i undersökningen använde för att motivera sina pedagogiska val grundade 

sig i synen på eleven som enskild individ. Detta kallar Georgii-Hemming (2005) för 

”individen i centrum” (s. 308) och skriver att lärarna i undersökningen vill anpassa sin 

undervisning efter individens intressen och förutsättningar. Lärarna talar om elevens Behov 

och Georgii-Hemming menar att när lärarna talar om behov så syftar de först på: ”Elevernas 

konkreta förutsättningar för att utvecklas i musik och hur undervisningen måste anpassas efter 

dessa” (s. 308). 

Utöver individanpassningen efter intresse och Behov menar Georgii-Hemming (2005) att 

lärarna med begreppet behov inte bara syftar på att eleven ska utvecklas som utövare av 

musik utan även som människa. De anpassar alltså också undervisningen efter individens 

sociala och samhälleliga behov. ”Musik och mänskliga erfarenheter hör ihop; genom goda 

musikaliska erfarenheter kan människan uppleva glädje och samhörighet, utveckla 

självkänsla, solidaritet och upptäcka att olika former av kunskaper har ett värde” (s. 308).  

Undervisning handlar därmed om möten mellan mänskliga erfarenheter, 

kunskaper och förhoppningar. Det räcker inte längre för läraren att enbart 
fastställa elevens förutsättningar genom att blicka bakåt och se till de yttre 
omständigheterna, utan hon måste även kunna antecipera ”den eleven kan vara”. 
(Georgii-Hemming, 2005, s. 309) 
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För att ytterligare komplicera individanpassningen menar Georgii-Hemming (2005) att de 

anpassningar som görs inte bör vara endast av kompenserande natur. Alltså att inte bara 

anpassa undervisningen efter kunskap som fattas eller svårigheter som eleven har utan även 

efter vad läraren kan förvänta sig av eleven. 

2.4 Individualisering 
Vinterek (2006) skriver om begreppet Individualisering i en skolkontext. Hon har undersökt 

hur fenomenet individualisering kommit in i skolan, hur det förekommer i praktiken, 

föreställningar om hur det ska genomföras och vilka effekter individualisering har. 

Individualisering kan ske på många sätt och många har olika uppfattningar av vad det innebär. 

Individer har många olika behov och skillnader i uppfattningar av individualisering ligger i 

vilka behov som prioriteras. Elevers behov kan också skifta från tillfälle till tillfälle. Förutom 

behov grundade i kognitiva, känslomässiga, och fysiologiska behov skriver Vinterek (2006) 

att det kan handla om behovet av tillfredställelse och kunskap. Det kan även röra sig om 

behov av stimulans eller framtidsvy. Vinterek sammanfattar behoven: ”Övergripande kan 

behoven handla om att utveckla kunskap, intressen och förmågor som kan vara givande och 

berikande ur olika aspekter och som i grunden kan handla om livskvalitet” (s. 42). 

Vinterek (2006) menar att individualisering sker när vi ändrar faktorer i undervisningen 

utefter specifika behov. När individen har ett behov av att ta längre tid på sig så kan tempot i 

undervisningen anpassas för att ge individen den tid denne behöver. Den individualisering 

som sker när tempot anpassas kallar Vinterek (2006) för Hastighetsindividualisering (s 46). 

Hon skapade i sitt arbete en typografi av individualiseringstyper. Individualiseringstyperna är 

kombinationer av redan använda uttryck från styrdokument och Vintereks (2006) egna 

konstruktioner. Typologin beskriver olika sätt att individualisera undervisning som hon har 

tagit fram ur tidigare forskning. 

 
• Innehållsindividualisering 

• Omfångsindividualisering  

• Nivåindividualisering 

• Metodindividualisering 

• Hastighetsindividualisering 

• Miljöindividualisering 

• Materialindividualisering 

• Värderingsindividualisering 
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Vinterek (2006) beskriver även en undergrupp till innehållsindividualisering som benämns 

som ”Intresseindividualisering” (s. 44). Detta är anpassningen av undervisningsinnehållet 

efter elevens egna intressen. 

I Gy11 så står det om likvärdig utbildning och att ”Hänsyn ska tas till elevernas olika 

förutsättningar, behov och kunskapsnivå” (s. 2) samt att alla som arbetar inom skola ska ”utgå 

från den enskilda elevens behov, förutsättningar, erfarenheter och tänkande” (s. 7). Så det går 

att argumentera för att individualisering som anpassning efter individuella behov står i 

gymnasielärares uppdragsbeskrivning.  

2.5 Elevens initiativ  
Ferm (2004) beskriver i sin doktorsavhandling att lärarna som stod till grund för hennes 

undersökning förhöll sig öppet till elevernas egna initiativtagande. Särskilt framträdande är 

lärarens förhållning till elevens tidigare musikaliska erfarenheter. Elevens tidigare relation till 

musik låg ofta till grund för dennes vidareutveckling. Den befintliga kunskapen eller intresset 

som eleven bär med sig in i lärandesituationen tas till vara av läraren, som bygger vidare på 

elevens befintliga kunskap. Bildligt talat kan man säga att läraren gräver där eleven står. 

Under utbildningens gång kan däremot initiativet skifta, beroende på en mängd olika faktorer. 

Läraren kan få syn på något som eleven inte är medveten om, och därför ändra riktning på 

undervisningen. Ferm liknar läraren vid en klättringsledare och eleven med en klättrare. 

Stundom väljer klättraren vilken rutt som ska tas, stundom väljer klättringsledaren. Läraren 

blir alltså en slags guide, en vägledare åt eleven. Målet bestäms av eleven; lärarens uppgift är 

att se till att eleven når fram.  

Det finns ett antal metoder som lärare använder i relation till elevens egna initiativ enligt 

Ferm (2004). Läraren kan Erbjuda eleven olika alternativ. Erbjudandet kan bestå av ett val av 

två låtar där eleven själv får välja vilken av dem som ska spelas. Läraren har här bestämt 

premissen för initiativtagandet. Att öppna upp för elevens påverkan kring Arbetsformen är en 

annan metod där eleven får tycka till om lektionens innehåll. Hur läraren adresserar eleven är 

också av betydelse i sammanhanget. Formuleras en mening som en fråga blir eleven mer 

delaktig än om samma mening yttrats som en uppmaning. Ferm kallar detta för att anpassa sin 

Samtalsform, och menar även att inspiration och stimulans är något läraren kan ingjuta 

verbalt. 

Läraren ansvarar för att driva undervisningen framåt, men bör även se till elevernas egna 

intressen och initiativ (Ferm, 2004) i enlighet till Gy11 som säger att läraren ska utgå ifrån att 
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eleven ”kan och vill ta personligt ansvar för sitt lärande” (s. 10) och ”svara för att alla elever 

får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen” (s. 10).  

Ferm (2004) beskriver förhållandet mellan lärarstyrd och elevstyrd undervisning som en 

balansakt. Tippar det för mycket åt något håll riskerar undervisningen att bli lidande på ett 

eller annat sätt. I klassundervisning kan för mycket elevstyre leda till ett för lärarna 

svårkontrollerat klassrumsklimat. Att tillgodose samtliga elevers önskemål kommer sannolikt 

leda till att progressionen saktas ner avsevärt. Om läraren däremot inte alls är lyhörd inför 

elevernas egna musikaliska intressen riskerar eleverna att tappa lusten att spela.  

2.6 Digitala verktyg  
Kristoffer Toth (2015) har i sitt examensarbete intervjuat fyra gitarrlärare angående deras 

användande av digitala verktyg. Lärarna förhöll sig i det stora hela positivt till användandet av 

den nya tekniken. Användandet av digitala verktyg i undervisningen sades öka elevernas lust 

att lära sig, samt att eleverna i större grad än tidigare kunde styra lektionens innehåll eftersom 

att så mycket färdigt material fanns att hämta från nätet. Samtliga lärare i denna undersökning 

lät eleverna filma under lektionens gång som ett slags alternativ till notskrift. Denna metod 

gör det enklare för eleven att öva hemma och blir som en förlängning av själva 

lektionstillfället. En negativ aspekt av detta är enligt lärarna att notläsningen tar skada. Istället 

för att läsa noter väljer eleverna hellre det enklare alternativ: Antingen det eleven själv filmat 

på lektionen eller tabulatur hämtat från nätet. Enligt lärarna hade deras nuvarande elever 

mindre tålamod och långsiktigt tänk än tidigare årskullar, kanske på grund av internets 

frammarsch. En annan nackdel sades vara att eleverna förhöll sig okritiska till material som de 

själva hittat på nätet.  

Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011) ser fler problem med musikelevens användande av 

digitala inlärningskällor, framförallt angående Youtube. Allt fler söker sig till digitala 

musikpedagoger, här menat som en instrumentlärare som laddar upp sina lektioner på 

Youtube. De menar att lärarens roll som   har förändrats i och med att fler och fler väljer att 

lära sig av de digitala musikpedagogerna istället. Att avgöra vilka av dessa digitala pedagoger 

som är tillförlitliga är ett stort problem, menar de. Youtube-videor har ofta som uppsåt att i 

första hand vara underhållande, vilket kan leda till att kunskapen som förmedlas hamnar i 

andra hand. Materialet som finns på Youtube kategoriseras inte efter relevans eller kvalité, 

utan användaren måste göra denna avgränsning själv. Användaren förvillar sig lätt i det 

överflöd av material som Youtube har att erbjuda, med konsekvensen att merparten av tiden 
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går åt till att sålla mellan olika källor snarare än åt faktiskt inlärning. Traditionell 

musikundervisning erbjuder ett alternativ: En fysisk plats där eleven varje vecka infinner sig 

för att lära sig utefter en lärares särskilt utvalda material.  

3 Teoretiskt perspektiv  
Detta kapitel går igenom grundad teori, det vill säga det teoretiska perspektiv vi tagit 

inspiration från i det här arbetet. Grundad teori möjliggör utförandet av explorativ forskning 

inom ett litet fält som vi upplever förbisett. Vi uppfattade en problematik inom den profession 

vi utbildar oss för och ville få kunskap om hur de som är aktiva inom den professionen 

uppfattade och jobbade med den problematiken. Det framstod för oss som naturligt att 

förhålla oss explorativt till ämnet då vi inte initialt visste vad kunskapen vi sökte innebar. 

Enligt Denscombe (2010) är grundad teori passande för forskning på liten skala. Den 

grundade teorins medel för att generera teorier ger mindre forskningsprojekt möjligheten att 

teoretisera utifrån data eftersom datan är grundad i konstant hänvisning till empiri. Dessutom 

så ger grundad teori oss ett systematiskt sätt att analysera kvalitativa data (Denscombe 2010). 

3.1 Grundad teori 
Grundad teori är en systematiskt, men även flexibel, arbetsmetod för att samla in och 

analysera data. Den data som samlas in är tänkt att ligga som grund för såväl analys som 

eventuell teoretisering (Charmaz, 2006). Den insamlade empirin genomgår en 

kodningsprocess, och kondenseras sedan ner till en teori. 

Grundad teori presenterades av Glaser och Strauss 1967 som en slags motreaktion till den då 

rådande praxisen kring teoriskapande, vilket var att generera teorier genom hypotesverifiering 

(Rennstam & Wästerfors, 2015). Glaser och Strauss ursprungliga version av grundad teori 

fungerade som en alternativ metod för teoriskapande, där teorin istället upptäcks i och med 

det att empirin analyseras. Om forskningen grundas på en redan förutbestämd teori eller 

hypotes riskerar forskaren att söka bekräftelse för de egna föreställningarna snarare än att 

förhålla sig öppet till den empiri som samlats in. Att lyfta fram enskilda exempel för att stärka 

sina förkonstruerade teorier menar Glaser och Strauss är att söka bevis där det eventuellt inte 

finns några bevis att hämta. Urvalet görs då för att stärka den redan befintliga uppfattningen. 

En forskare kan lätt vilseleda sig om denne har en stark uppfattning av vad undersökningen 
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ska mynna ut i redan innan den genomförts. Därför bör man enligt den grundade teorin 

systematiskt analysera empirin och låta den ligga till grunden för teoriskapandet (Rennstam & 

Wästerfors, 2015).   

Charmaz skiljer sig ifrån klassisk grundad teori i det att hon inte stödjer tanken om att teorier 

går att upptäcka (Rennstam & Wästerfors, 2015). Charmaz (2006) menar istället att grundad 

teori är ett sätt att konstruera teori. De fenomen som undersöks är inte statiska till sin natur 

utan kommer sannolikt att förändras under tid, och därför går det inte göra några beständiga 

upptäckter. En teori som är grundad i empiri leder alltså inte till några regelrätta upptäckter, 

men kan till exempel bidra till att öka förståelsen kring ett samhälleligt fenomen. 

Rennstam & Wästerfors (2015) skriver om Charmaz och enligt deras tolkning grundar sig 

Charmaz tillvägagångssätt i att skapa ett så rikt och detaljerat material som möjligt. Under 

datainsamlingen bör därför forskaren vara lyhörd och flexibel inför fältet. Nya frågor och 

problem bör läggas till under arbetes gång. Fältet ska utforskas för vad det är, utan att 

kontamineras av eventuella förutfattade meningar.  

Nästa steg enligt Charmaz metod är att koda det insamlade materialet. Kodningen används av 

analytikern för att sätta ord och definiera det material som samlats in. Den här delen av 

processen fungerar som en brygga mellan datainsamlingen och utvecklandet av en empiriskt 

buren teori: ”Coding is the pivotal link between collecting data and developing an emergent 

theory to explain these data. Through coding, you define what is happening in the data and 

begin to grapple with what it means (Charmaz, 2006, s. 46)” 

Charmaz talar om Initial och Fokuserad kodning. Med initial kodning menas att i princip 

varenda mening i en intervjuutskrift behandlas. Fokuserad kodning behandlar de mest 

framträdande initiala koderna för att definiera större mängder data.  

Simultant med kodningsprocessen förespråkar Charmaz att Memoanteckningar förs 

(Charmaz, 2006). Memoskrivande är en informell analys av kodningen och materialet, där 

analytikern skriver fritt och anspråkslöst kring dessa.  Memoskrivandet är ett sätt att få igång 

och snabbt skriva ner egna tankar kring teman som kan uppkomma i materialet. 

Memoskrivandet är ett sätt att konkretisera analytikerns egna tankar. 

I detta arbete har vi inspirerats av grundad teori, mer ingående av Charmaz (2006), och 

använder sig till stor del Charmaz version av grundad teori med undantaget att vi inte sökte 

ytterligare empiri efter de sex genomförda intervjuerna. Detta arbete saknar då, på grund av 
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endast en omgång intervjuer, teoretisk mättnad. I metodkapitlet så redogör vi ytterligare för 

hur vi har inspirerats av och använt oss av Charmaz (2006) under rubriken 4.5 Analysprocess.   

4 Metod 
I detta kapitel redogör vi för vårt val av metod samt för vårt genomförande av 

undersökningen. Vi skriver även om bakgrunden till kvalitativ forskningsintervju för att sen 

presentera vårt urval av informanter samt vår analysprocess. Slutligen diskuterar vi arbetets 

etiska aspekter samt dess tillförlitlighet.  

Eftersom att vi båda var intresserade av de ämnen som skulle komma att behandlas i det här 

arbetet valde vi att skriva ihop. Samarbetet har även visat sig ha en rad andra fördelar, inte 

minst gällande själva datainsamlingen. Genom att dela upp intervjuandet och transkriberandet 

har det varit möjligt för oss att samla in en större mängd data än om detta hade gjorts av en 

enskild individ. Kodning av respektive transkriptioner har också skett separat. Vår bedömning 

är att den som genomfört och transkriberat intervjun som står i begrepp att kodas besitter en 

större förståelse för hur materialet ska tolkas än den andre. De färdigkodade intervjuerna har 

sedan jämförts, varvid likheter och skillnader dem emellan har diskuterats. Alltså har båda 

parter intervjuat, transkriberat och kodat parallellt och relativt oberoende av varandra. 

Anledningen till varför vi valt att arbeta på det här sättet är att vi bedömt det som det mest 

tidseffektiva alternativet.  

4.1 Val av metod  
Undersökningen består av sex intervjuer med sex olika elgitarrlärare, samtliga anställda eller 

tidigare anställda på estetiska gymnasieskolor i Stockholmsområdet. Intervjuerna är tänkta att 

representera lärarnas personliga uppfattningar och åsikter om det egna lektionsmaterialets 

påverkan på eleverna. Av den anledningen användes en Riktad öppen intervjuform. Denna 

modell används med fördel när sammanhangsbestämd, subjektiv kunskap ämnas samlas in 

(Lantz, 2013). En öppet riktad intervju skiljer sig från en öppen intervju i det att följdfrågorna 

i en öppet riktad intervju ämnar styra respondenten mer än under en helt öppen intervju. En 

helt öppen intervjuform låter respondenten styra fördjupningen, medan den riktat öppna 

intervjun ger intervjuaren ansvaret att leda fördjupningen. I förberedelsen inför intervjuerna 

genomfördes en testintervju (Patel & Davidson, 2011) med en musiklärarstudent på Kungliga 
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Musikhögskolan och intervjuplanens frågor korrigerades efteråt. Intervjufrågorna skrevs ihop 

och började mer likna teman (Patel & Davidson, 2011). Då frågorna formulerades fritt efter 

öppna intervjusituationer så finns det i intervjuerna tillfällen då intervjuaren behöver förklara 

sin frågeställning.  

Under första intervjutillfället närvarade vi båda, varav den ene intervjuade och den andre 

förde ostrukturerad loggbok (Bjørndal, 2005) i syfte att kunna förtydliga intervjuplanens 

teman. De övriga intervjuerna genomfördes var för sig.  

4.2 Genomförande 
Förfrågan om deltagande mejlades ut till tio gymnasielärare som undervisar i elgitarr i 

Stockholmsområdet. I detta mail ingick information angående etiska förutsättningar, 

undersökningens syfte, tidsåtgång, förslag på tider för intervjuer samt information om oss.  

Av tio förfrågningar svarade sex stycken ja, varpå vi skickade ytterligare ett mejl där vi bad 

dem svara på några frågor angående deras bakgrund som lärare. Detta för att vi skulle få 

information till presentationen av informanterna. Informationen har sedan sållats ner till 

endast den nivå av detaljrikedom som anses relevant för arbetet. Detaljer som kan avslöja 

informanternas anonymitet har sållats bort 

Informanterna fick själva välja platser och tider som passade dem. Platserna blev i anslutning 

till deras arbetsplats, ett kafé eller på Kungl. Musikhögskolan i Stockholm. Samtliga sex 

intervjuer ägde rum mellan den 17/10/18 och den 19/10/18. Varje intervju varade mellan 30 

och 40 minuter. Alla intervjuer förutom den första, då sättningen bestod av en informant, en 

intervjuare och en observatör, utfördes två och två: En informant, en intervjuare.  

En intervjuplan med fritt strukturerade frågor, som påminner mer om det som beskrivs som 

teman (Patel & Davidson, 2011) användes. Detta för att se till att de frågor vi hade besvarades 

och för att våra olika intervjuer ändå skulle ha liknande strukturer i vilka ämnen som 

berördes. Frågorna formulerades fritt utan ordning och intervjuaren bedömde själv när frågor 

blivit svarade på.   

Samtliga intervjuer spelades in på våra mobiltelefoners röstmemofunktion och transkriberades 

senare ordagrant, inklusive stakningar och pauser. Som hjälpmedel användes VLC, en 

mediaspelare som nu användes för att sakta ner hastigheten på inspelningar samt för att 

snabbare kunna navigera i ljudspåret. Även ASD, en telefonapplikation som även den sänker 

hastigheten och underlättar navigation, användes under transkriptionen.  
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Vidare så kodades och analyserades transkriptionerna enligt Charmaz (2006) och grundad 

teori.  

4.3 Den kvalitativa forskningsintervjun 
Kvale (1997) redogör för en rad viktiga aspekter av den kvalitativa forskningsintervjun. 

Forskningsintervjun är i sin form varken helt styrd eller helt öppen, utan den är Fokuserad. 

Fokusen ska ligga på vissa aspekter av ett större, övergripande tema. Den intervjuade 

behandlar sedan det som denne finner viktigt utifrån intervjuarens frågor. Intervjuarens 

förkunskaper och Känslighet är en avgörande faktor för intervjuns utkomst. Kvale använder 

exemplet om en intervjuare utan musiköra som söker beskrivningar av musikaliska 

upplevelser. Dennes oförstående och bristande erfarenhet kring ämnet musik kommer 

sannolikt att resultera i mindre detaljerade och nyanserade beskrivningar än om intervjuaren 

själv hade varit musiker. Intervjun är ett samspel mellan intervjuaren och den intervjuade. 

Som alla samtal påverkas båda parterna av det som sägs under intervjuns gång, vilket kan 

prägla samtalets utfall. Kvale kallar det för Mellanmänsklig dynamik. Detta kan leda till ett 

positivt samtalsklimat såväl som ett friktionsfyllt. Oavsett bör intervjuaren vara medveten om 

det rådande samtalsklimatet och redogöra för dess eventuella påverkan av intervjuns kvalité.  

Förutsatt att båda parterna är intresserade av temat för intervjun bör den resultera i en Positiv 

upplevelse. Intervjuarens intresse och lyhördhet inför den intervjuade är en bra grogrund för 

ett positivt betonat samtal. Frågorna, såväl som svaren, ska vara Förutsättningslösa. Med 

detta menas att intervjuaren inte ställer frågor eller presentera analyser som riskerar att 

påverka den intervjuades svar. Intervjuaren ska istället vara öppen och lyhörd inför vad den 

intervjuade har att delge, för att säkerställa att förutsättningslösa beskrivningar uppstår. 

Kvales råd har främst använts för att tolka och analysera intervjutranskriptionerna. Genom att 

förstå vilken typ av data den kvalitativa intervjun eftersöker blir den även lättare att upptäcka 

vid analysprocessen. De har också använts för att belysa själva intervjutillfällets komplexitet, 

vilket enligt Kvale även måste tas hänsyn till i intervjuanalysen.  

4.4 Urval 
Vi har i detta arbete baserat urvalet av informanter på icke slumpmässigt urval eftersom vi 

utifrån en liten population valde — delvis enligt principen av bekvämlighetsurval (Esaiasson, 
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2007) — de informanter som bedömdes mest troliga att delta och att bidra med mer 

personliga resonemang.   

Bekvämlighetsurval bygger på vad som är mest tillgängligt samt passande för forskaren att 
välja (Esaiasson 2007). I detta arbete motiveras bekvämlighetsurvalet dels med 

tidsbegränsningen som arbetet innefattar samt att vissa informanter var mer lättillgängliga för 

oss än andra. Det kan antas att informanter med dessa typer av anställningar har den 

erfarenhet och de meriter som gör dem värdefulla för detta arbete i rollerna som informanter. 

Urvalet grundar sig helt enkelt i en liten specifik population — genom meriterande så väl som 

geografiska parametrar — som har erfarenheter av de frågor vi ställer. ”Är bara 

frågeställningen tillräckligt generell och populationen tillräckligt homogen går det att uttala 

sig allmängiltigt utifrån mycket få fall” (Esaiasson 2007, s. 187). 

Informanterna har givits könsneutrala pseudonymer av anonymitetsskäl. Av samma skäl har 

vi valt att tilldela samtliga informanter det könsneutrala pronomenet hen. 

 

Alex: Alex har jobbat som gitarrlärare i 27 år och har nyligen gått i pension. Efter att hen tagit 

sin musikpedagogiska examen har Alex jobbat på en kommunal musikskola samt ett 

studieförbund. Därefter började hen sin tjänst som gitarr och ensemblelärare på ett estetiskt 

gymnasium, där hen jobbade fram till sin pension. 

Billy: Billy började undervisa en dag i veckan vid en kommunal musikskola innan hen 

startade sina studier vid en musikhögskola. Efter examen arbetade hen på en kulturskola, 

vilket i sin tur ledde till en fastanställning vid ett estetiskt gymnasium eftersom de flesta av 

Billys elever bestod av elever från nämnda gymnasium. 

Charlie: Charlie har arbetat vid ett estetiskt gymnasium i dryga 15 år, men med omfattning 

beroende på olika externa åtaganden. Innan dess arbetade hen på olika studieförbund och 

studiecirklar samt ett vikariat på en annan gymnasieskola.  

Dylan: Dylan har efter färdigställda studier vid en musikhögskola arbetat som gitarrlärare i 20 

år, dels på estetiskt gymnasium och dels på olika studieförbund.  

Elliot: Elliot började som timlärare på ett gymnasium under sina folkhögskolestudier men 

hade undervisat i privat verksamhet redan under gymnasieåren. E har sedan arbetat på en 

estetisk gymnasieskola i 15 års tid.  
Frances: Frances har under 30 års tid arbetat vid samma gymnasieskola. 
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Samtliga informanter undervisar främst inom jazz, pop och rockgenrer. De klassiska genrerna 

behandlas inte i detta arbete. 

4.5 Analysprocess 
Transkriptionerna har först genomgått en initial kodning, där varje enskild mening tolkats. 

Den initiala kodningen visade på att det informanterna huvudsakligen talade om kunde delas 

in i två huvudkategorier; engagemang och material. Därefter följde en fokuserad kodning som 

närmare undersökte dessa två huvudkategorier. Varje intervju genomgick två fokuserade 

kodningar; en med fokus på engagemang och en med fokus på material. Dessa gav upphov till 

en rad nya kategorier, hädanefter kallade underkategorier. Underkategorierna behandlar olika 

aspekter av de två initiala huvudkategorierna, och även hur informanterna talade om dessa. 

Kodningen med material i fokus gav resulterade i dessa underkategorier: Multimedia, 

Teoretisk förankring, Repertoar, Skriftligt, Notläsning, Teknik, Muntligt förmedlat material, 

Sound, Sedelärande, Timing/rytm, Identitetsskapande/helhetsperspektiv, Webbaserat lärande 

och Improvisation. 

Den engagemangsfokuserade kodningen ledde i sin tur till dessa underkategorierna; 

Engagemang oberoende av undervisning, Engagemang från andra elever, Engagemang från 

Instrumentläraren/skolan, Engagemang som resultat av ett specifikt material, Engagemang 

skapat av ett specifikt arbetssätt, Bristande engagemang, Bristande engagemang på grund av 

instrumentlärare/skolan, Bristande engagemang på grund av icke musikrelaterade faktorer, 

Anpassa för nivå/förkunskaper, Anpassa efter yttre faktorer, Läraren som guide, Anpassa 

efter engagemang, Anpassa efter uppdrag/yrkesverksamhet, Anpassa efter lärarens 

ämneskunskap, gå i mål, ramar, Lärarens roll i förhållande till sitt material, Verbalisera 

problem, Ställa krav, Engagerade elever, Planering, Elevens självinsikt, Engagemang utefter 

intresse, Engagemang genom syftesbildning, Material som ligger närmare och längre ifrån 

eleven, Nytt och gammalt, Kursöverskridande, Lärarens intresse, Musikaliskt sammanhang, 

Öva, Förkunskaper mot engagemang, Engagemang i förhållande till didaktiskt material, 

Progression, Elevers Delaktighet i planering, Autonomi, Självinsikt, Syftesbildande,  samt 

Youtube.  

För att förenkla överskådligheten i de kodade transkriptionerna har underkategorierna 

färgkodats. Memoanteckningar har förts kontinuerligt under kodningsprocessen, i enlighet 

med Charmaz (2006) metod. Slutligen har samtliga citat berörande varje enskild 

underkategori sammanställts i ett separat dokument, för att sedan jämföras med varandra.  
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Vi analyserade tre transkriptioner var på olika håll men med bibehållen kommunikation om 

hur vi förhöll oss till Charmaz (2006) och själva analysprocessen. Självklart så går det inte att 

utesluta inverkan på varandra efter diverse återkopplingar och inofficiella samtal mellan 

intervjuerna eller dylikt. Dock uppkom koderna utan direkt påverkan från den andre eftersom 

vi hade frihet att individuellt tolka materialet.    

Transkriptionerna analyserades tre gånger. Detta för att försöka angripa samma material med 

andra infallsvinklar i hopp om att hitta nya mönster som tidigare missats eller bortsetts ifrån. 

Efter dessa analyser så jämförde vi våra individuellt framtagna koder och memon som vi 

upplevde att båda kände igen och hade stöd för i empirin. De koder vi båda hade konstruerat 

på separata håll applicerades nu på all data. 

4.6 Etiska principer  
Informanterna blev redan vid förfrågan om deltagande, enligt Konfidentialitetskravet, 

informerade om deras rättighet att i slutprodukten av detta arbete vara så anonyma som de 

själva ville. De gavs även information om syftet med arbetet enligt informationskravet samt 

våra namn och vilken institution som vi tillhör (Vetenskapsrådet, 2017). Informanterna blev 

kontaktade via mejl.  

Innan intervjutillfället så skickades ett ytterligare mejl med information om 

konfidentialitetskravet, informationskravet samt samtyckeskravet. Innehållet av detta mejl 

lästes även upp för informanten innan respektive intervju. Innan analysens utfördes så 

skickades de transkriberade intervjuerna via mejl till respektive informant så att de fick 

chansen att förtydliga eller ta bort delar ur intervjun (Vetenskapsrådet, 2017). Inget sådant val 

gjordes.  

Informationen som dessa intervjuer bidrog med har endast använts i vetenskapligt syfte och 

inspelningarna av intervjuerna som användes som underlag för transkribering sparades inte 

efter kompletterad transkription (Vetenskapsrådet, 2017).  

Eftersom vår undersökning rör sig inom väldigt snäva ramar så är det extra känsligt med 

anonymitet för våra informanter (Vetenskapsrådet, 2017). Vi kan inte använda oss av 

karakteristiska deskriptioner av deras arbetsplats som skulle kunna vara användbara för oss. 

Information om mängden elever som går i skolan där de undervisar, specifika sätt de jobbar 

på kollegialt eller ifall de har specifik inriktning eller nisch på utbildningen. 

Den eventuella risken som informanterna tar med deras deltagande är just det att anonymitet 

är känsligt i en så pass begränsad population (Vetenskapsrådet, 2017). De har dock uttryckt 
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nyfikenhet inför undersökningen och varit ytterst välmenande i arbetet. De har dessutom 

enligt god forskningssed fått flera tillfällen att avsluta sitt deltagande i arbetet. 

4.7 Tillförlitlighet  
Här redogör vi kort för begreppen Reliabilitet, Validitet och Generaliserbarhet som enligt 

Kvale (1997) uppnått en närmast helig status inom forskarvärlden. Vi avslutar med att 

problematisera dessa begrepp i förhållande till vårt arbete. 

Med reliabilitet menas huruvida arbetets resultat på ett trovärdigt sätt kan härledas till arbetets 

syfte, metod och teoretiska perspektiv (Isaksson, 2018). En intervjus reliabilitet kan till 

exempel ofta kritiseras om intervjuaren omedvetet ställer ledande frågor, vilket riskerar att 

påverka svaren (Kvale, 1997).  

Generaliserbarhet, förklarar Isaksson (2018) i sitt examensarbete, på följande sätt: ” (…) 

generaliserbarhet handlar om huruvida studiens resultat kan överföras till andra personer eller 

kontexter, och därmed hur forskningens resultat kan tillföra något utanför sin egen kontext” 

(Isaksson, 2018, s. 23). Generaliserbarheten i kvalitativa intervjuer skiljer sig från kvantitativa 

intervjuer (Lantz, 2013). Generalisering vid objektivt mätbara uppfattningar eller upplevelser 

kräver att ett relativt stort urval av populationen deltar, och därför används i regel 

frågeformulär istället för intervju som metod för datainsamlingen. När individers personliga 

uppfattningar eller upplevelser utgör undersökningens huvudsakliga syfte används i regel 

intervjuformen, och andra kriterier för giltighet och generaliserbarhet tillämpas: ”Giltigheten 

kan då förenklat sägas vara i vilken mån data och resultat speglar källan och samtidigt på ett 

mera allmängiltigt plan ökar förståelsen av det som undersökts” (Lantz, 2013, s. 19). Oavsett 

vilken datainsamling som används är kraven på giltighet lika stora, men formuleras på olika 

sätt. 

Validitet kan liknas vid giltighet, det vill säga huruvida undersökning verkligen undersöker 

det som syftet avser (Isaksson, 2018). Enligt Esaiasson (2007) kan validitet delas upp i två 

olika begrepp: Resultatvaliditet och Begreppsvaliditet. Begreppsvaliditet hänvisar till att vi 

använder rätt tillvägagångssätt för att ta reda på det vi vill, medan resultatvaliditet berör att 

resultatet som tagits fram är samma mätningar som vi påstått oss göra. 

Komplikationen som faller på en kvalitativ undersökning, som riktar sig mot 

kunskapstillskott, är svårigheten att avgöra kunskapens giltighet (Larsson, 2005). Dessa 

arbeten behöver förlita sig på en övertygande gestaltning av den nya kunskapen som 
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presenteras. Det är genom gestaltningen som kunskapstillskottet sker. Något obegripligt ska 

göras rimligt.  

Larsson (2005) beskriver klargörandet av det obegripliga som teoritillskott som kan ”generera 

teorier utifrån empiriska data utan hänsyn till mer formella teorier” (…) att man helt enkelt 

gestaltar olika drag i en specifik verksamhet beskriver mekanismer, myntar begrepp som 

fångar speciella processer, formulerar typologier eller beskriver hur människor uppfattar eller 

upplever specifika fenomen.” (s. 15)  

Isaksson (2018) belyser en problematik i sin uppsats, nämligen att hon själv tillhör den 

kontext hon ämnat undersöka, det vill säga flöjtister och lärare i tvärflöjt. Eftersom hennes 

intervjuer är gjorda i samma stad som hon själv bor i påpekar hon även att hon har träffat 

vissa av hennes informanter tidigare. Detta stämmer även in på oss, och är därför viktigt att 

påpeka. Vi är båda gitarrister och lär båda ut gitarr, och har valt att utföra våra intervjuer i 

samma stad som vi är födda och uppvuxna i. Vissa av våra informanter är oss bekanta sedan 

tidigare, vilket kan ha påverkan i hur dessa har svarat och förhållit sig till intervjusituationen. 

Att vara verksam inom samma kontext som den som intervjuas kan dock leda till ett mer 

fördjupat och nyanserat samtal än under motsatta förhållande, enligt Kvales (1997) tankar 

kring känslighet. Kvale (1997) talar dessutom om den kvalitativa intervjun som en positiv 

upplevelse, något som tidigare bekantskap lätt kan ge upphov till. Isaksson (2018) förklarar 

även vad hennes valda metod har genererat för resultat:  

Vi har fått reda på lärarnas verbalt uttryckta tankar om undervisningsinnehåll 

och deras uttryckta tankar om hur undervisningsinnehållet iscensätts i praktiken, 
men vet inte hur praktiken faktiskt iscensätts. Därmed kan egentligen inget 
sägas om hur dessa lärares undervisning ser ut (Isaksson, 2018, s. 40) 

Vårat arbete skiljer från Isaksson (2018) i det att hon inte använt sig av grundad teori utan av 

diskursanalys. Båda arbeten bygger däremot på kvalitativa forskningsintervjuer. Våra resultat 

syftar till att återspegla lärarnas tankar om det egna lektionsmaterialet i relation till 

engagemang. Hur detta förhåller sig till deras faktiska yrkesverksamhet går alltså inte att säga, 

eftersom att ingen undersökning har gjorts i en faktisk lektionssituation.   

Faktumet att vi varit två personer som skrivit det här arbetet bör också betraktas som en för 

tillförlitligheten påverkande faktor. De analyser, teorier och formuleringar som har uppstått i 

och med detta arbete har behandlats och kritiserats av båda parter, vilket kan ses som en 
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fördel. Under arbetets gång har vi kontinuerligt tagit del och kritiserat varandras antaganden 

och slutsatser, för att på så vis försöka stävja förutfattade meningar och godtyckliga analyser.   

5 Resultat 
Här presenteras resultatet av de analyserade intervjutranskriptionerna. Resultaten har uppnåtts 

genom kodning av intervjutranskriptionerna enligt Charmaz (2006) metoder och inspirerats av 

Charmaz förhållningssätt till grundad teori. Vissa av citaten har redigerats för ökad 

läsförståelse. Stakningar och pauser har därför tagits bort på valda ställen.  

5.1 Elev kontra lärarstyrds lektionsplanering  
Informanterna ombads under intervjun att beskriva en engagerad och en oengagerad elev. Den 

engagerade eleven beskrevs genomgående som självgående och ansvarstagande, vilket 

kategoriserats som Autonomi och Elevers delaktighet i planering. Enligt hur informanterna 

talar om den engagerade eleven verkar det inte som att engagemanget är sprunget ur 

skolmiljön utan snarare är en egenskap eleven besitter redan innan gymnasieutbildningen 

påbörjats, vilket gav upphov till kategorin Engagemang oberoende av undervisning. Den 

oengagerade elevens kännetecken består främst i avsaknaden av autonomi och delaktighet i 

planering. Det bristfälliga engagemanget berodde enligt informanterna i stor utsträckning på 

icke musikaliska faktorer, kategoriserat som Bristande engagemang på grund av icke 

musikrelaterade faktorer. Graden av engagemang påverkade även sättet informanterna 

arbetade med material. En elev med högt engagemang ansvarar enligt informanterna själv för 

vilket material som ska användas, vilket kodats som Elevens initiativ. En oengagerad elev 

förlitar sig på lärarens val av material, vilket resulterat i kategorin Lärarens initiativ. 

En markant skillnad mellan oengagerade och engagerade elever är enligt informanterna 

graden av eget ansvar de tar för den egna utbildningen, relaterat både till det egna 

musikutövandet och till de lärarledda instrumentlektionerna. Samtliga informanter har påvisat 

att de elever som besitter ett högt engagemang är mer benägna att själva styra den egna 

utbildningen än de som besitter förhållandevis lågt engagemang. Den engagerade eleven har i 

regel ett mål med vad instrumentlektionerna ska leda till och ber därför läraren om material 

som hjälper denne uppnå detta. Den här relationen mellan elev och lärare har kategoriserats 

som Läraren som guide. Målet kan vara långsiktigt, kortsiktigt, konkret eller abstrakt. En del 

av informanterna har beskrivit detta fenomen som en inre drivkraft. Ursprunget till drivkraften 
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är däremot oklar, och den omnämns ofta som en egenskap eleven besitter redan innan de 

börjar sin gymnasieutbildning (engagemang oberoende av undervisning). Den engagerade 

eleven tar alltså ansvar för det egna lärandet, vilket material som ska behandlas och formar till 

stor del själv den egna undervisningen (autonomi, elevens initiativ). Den oengagerade eleven 

förlitar sig i högre grad än den engagerade på lärarens ledning och direktiv.  
Alex, Billy och Dylan beskriver engagerade elever på följande vis: 

Ja en engagerad elev kanske driver mig framåt också kan man säga. Dom har 
ofta lite idéer på vad dom vill spela för nånting och dom lyssnar mycket på 
musik och; ’det här tyckte jag var så bra det här, hur gör dom det här?’. (Alex) 

Den engagerade eleven styr sin utveckling själv. Jag behöver inte säga till dom 

vad dom ska träna på. Utan jag hjälper dom med vägledning. Vi träffas 40 
minuter i veckan, jag vägleder dom rätt. (Billy)  

Jag tänker nog i första hand på en elev som hjälpte till att driva lektion, som sa 
’nej nu förstår jag inte’ eller ’är det också såhär?’. Att man märker att det man 
säger triggar tag i den förförståelse som finns.  (Dylan) 

Alex fortsätter med att berätta att utvecklingen sker snabbare med den här typen av elev, samt 

belyser vikten av att ha ett mål med sitt musicerande. Hen beskriver en nyfiken och vetgirig 

slags elev som inte räds för att ta egna initiativ. En del elever, menar Alex, vill ta sig an 

väldigt tekniskt utmanade låtar innan deras grundteknik är på plats. I sådana fall uppstår ett 

tredje scenario; eleven är väldigt engagerad och målmedveten, men läraren behöver driva 

eleven i rätt riktning för att kunna uppnå sitt mål. Frances redogörelse om en engagerad elev 

hen har haft visar dock på ett fjärde alternativ: ”Han sa aldrig ’va’ eller ’hurdå’ utan han bara 

gjorde. Efter två år här kom han in på musikhögskolan.” (Frances) 

Frances elev beskrivs som väldigt engagerad, men påverkade inte valet av material utan lät sig 

styras av läraren. Frances användande av material skiljer sig dessutom från de övriga 

informanterna i det att samtliga elever går igenom samma materialbank, men tar sig olika 

långt: ”Det är samma material men dom hinner olika mycket.” (Frances) 

Dynamiken mellan lärare och elev kan antas variera under studietiden. I intervjun med Billy 

berättar hen om att många elever inte är förberedda på vad det innebär att studera musik på ett 

estetiskt gymnasium: 
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Jag tror att många som kommer in på ett estetiskt program, inte alltid vet vad 

som förväntas av dom. Dom kanske inte har haft någon gitarrlärare förut. Dom 
kanske inte ens vet hur det är att ha en gitarrlektion, att det för många tidigare 
har varit en rolig grej […] Nu kommer man in på ett estetiskt program, och då är 
det plötsligt läxa. (Billy) 

Denna initiala kontakt med gitarrundervisning kan vara förvirrande för eleven, menar Billy. 

Det finns en osäkerhet kring undervisningen i stort, och även en okunskap kring hur man 

övar. Det Billy beskriver kan ses som en krock mellan passion och disciplin. Gitarrspelet har 

tidigare främst förknippats med lust, men måste nu förhålla sig till skolans regelverk. 

Spelglädje möter kurskriterier och betyg. Eleven förväntas nu öva, vilket kan komma som en 

överraskning för vissa. Men, genom att läraren driver eleven framåt under denna trevande tid 

menar dock Billy att engagemanget ökar, vilket i sin tur kan leda till att eleven så småningom 

blir drivande i vilket material som behandlas på lektionerna. En driven och engagerad elev 

kan på samma sätt förlora sitt engagemang eller hamna i en stressig period som saktar ner 

progressionen. I detta scenario händer det att läraren tar rollen som motivator och anpassar sitt 

material utefter det rådande förhållandet. Alex, Billy och Charlie: 

Men med en oengagerad elev, den får jag själv driva framåt och försöka hitta ett 
material som dom tycker är kul helt enkelt, ‘det här känns jätteroligt att hålla på 

med’. (Alex) 

Det kan också vara att det är en elev som kanske inte riktigt vet vad den 
personen vill syssla med. Då brukar jag ibland, även där, göra nånting som dom 
kanske är intresserade av. (Billy) 

…engagemanget finns där. Dom vill ju men tiden räcker inte till och med det så 

kommer det stress. Då kan det ju hända att man inte lyckas få någonting gjort 
istället. Det är viktigt att balansera det så att man ändå har dom med sig hela 
tiden. Det finns ju alltid musik som ligger dom närmre hjärtat än andra 
musikstilar. Ett trick är ju att bara nosa i den stilen, det kompsättet eller det 
solospelet. (Charlie) 

Charlie anpassar sitt material för att vidmakthålla elevens intresse och undviker 

att belasta eleven allt för mycket. I detta citat menar dock Charlie att 

engagemanget alltjämt är närvarande, och att boven i dramat snarare är att 

eleverna i perioder lider av tidsbrist. Alex och Billy anpassar också sitt material, 

men här efter engagemang.  
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Bristande engagemang förklaras ofta med att övriga skolämnen eller andra yttre faktorer 

kommer i vägen för elevens musicerande. Charlie menar däremot att konsekvensen av detta är 

att eleven helt enkelt inte hinner hänge sig åt gitarrspel. Engagemanget förblir däremot intakt. 

Billy hävdar att det snarare är en fråga om prioritering: ”För dom här engagerade, dom får in 

sin träningstid iallafall, den blir av för att den är så högt prioriterad”(Billy). Billy anser också 

att engagemanget inte påverkas av externa åtaganden, men skiljer sig från Charlie i det att hen 

menar att en engagerade elev i första hand prioriterar övning oavsett externa åtaganden.  

5.1.1 Sammanfattning av elev kontra lärarstyrd lektionsplanering  
Läraren ansvarar mer för materialet desto lägre nivå av engagemang eleven uppvisar. Eleven 

är mer drivande i valet av material desto högre engagemang som uppvisas. I det sistnämnda 

exemplet fungerar läraren som en vägledare, och eleven styr riktningen. Elevens självstyre är 

inte totalt, utan i slutändan är det läraren som måste göra bedömningen om materialet är 

välanpassat till elevens behov. En elev med lågt engagemang har mindre delaktighet i 

lektionernas utformande. I dessa fall anpassar sig läraren efter eleven och använder material 

som i första hand är tänkt att engagera. 

Lärarnas förklaringsmodell för minskat engagemang under studietiden knyts oftast till 

faktorer frånskilda själva gitarrspelet. Huruvida detta påverkar elevens engagemang och 

prestationsnivå råder det delade meningar om. Engagemanget ses av somliga som en konstant 

som inte påverkas nämnbart av externa åtaganden. Faran ligger snarare i att eleven under 

vissa hektiska perioder inte har tid att fokusera på sitt musicerande. En informant hävdar 

däremot att engagemanget övervinner även detta hinder, eftersom musicerandet har högsta 

prioritet för den engagerade eleven. 

Ovana och okunskap kring gitarr som skolämne kan också bidra till ett minskat engagemang. 

Om eleven tidigare förknippat gitarrspelet enbart med lust kan det uppstå en krock när denne 

plötsligt tvingas spela och öva för att få ett godkänt betyg.  

Sammanfattningsvis är det tydligt att de enskilda uppfattningarna av engagemang hos de olika 

informanterna i denna undersökning är väldigt lika varandra. Vi kan utifrån informanternas 

utsagor hävda följande: Lärare uppfattar elever som driver sitt eget lärande framåt som mer 

engagerade. Vi kan även säga att de anpassar sitt ansvarstagande efter den uppfattningen.  
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5.2 Avstamp, ramar, process och mål 
Följande del behandlar frågan om hur lärare jobbar, väljer och konstruerar lektionsmaterial. 

Detta visar sig ha en myriad av variabler. Dessa variabler beskriver det som informanterna 

uttrycker att de tänker på när det kommer till val eller konstruktion av lektionsmaterial. Det 

går även att beskriva följande begrepp som olika sätt att anpassa materialet efter den 

individuella eleven.  

Informanterna talade alla om situationer utanför lektionens gränser och hur det påverkade 

engagemanget. Därför uppkom underkategorierna Förkunskaper & tidigare engagemang, 

Anpassa sig till yttrefaktorer, Bakomliggande information, utomstående faktorer, Nivå, 

Material i förhållande till nivå och förkunskap, Ställa krav, som berörde dessa yttre faktorer. 

De yttre faktorerna talades i sin tur om på olika sätt. Dels så pratade de om förståelse av vad 

eleven har för förkunskaper som ett sätt att ta reda på vad den eleven behöver göra för att 

komma vidare i sin utbildning. De talade även om hur eleven hade mycket i de andra ämnena 

eller elever som har haft knepiga familjesituationer. Informanterna tänkte också mycket på 

vad eleven hade spelat förut och hur elevens musicerande såg ut.  

Informanterna verkade göra flertalet bedömningar utifrån yttre förutsättningar, förkunskaper 

och nivå på engagemang. När transkriptionen analyserades med dessa bedömningar i åtanke 

framkom det att de gjorde dessa bedömningar för att kunna anpassa undervisningen efter 

eleven. De tidigare nämnda underkategorierna kokades ner till Anpassa efter 

nivå/förkunskaper, Anpassa efter yttre faktorer samt Anpassa efter engagemang. Här kom 

yttre faktorer att hänvisa till situationer utanför klassrummet och inte tidigare förvärvad 

kunskapsnivå. Att anpassa efter engagemang kom nu att hänvisa till lärarens bedömning av 

vilken nivå av engagemang eleven tidigare visat.  

Relationen mellan dessa underkategorier var att de verkade vara bedömningar gjorda av 

lärarna för att ta reda på hur undervisningen skulle konstrueras. Underkategorierna 

sammanfördes i huvudkategorin som följande del hänvisas till som Avstamp. 

Under analysen av en transkription så nämndes ordet Ramar. I den specifika transkriptionen 

så uppfattades ramar som reglering av frihet inom en uppgift. Just i denna transkription 

talades det om ramar när diskussionen hamnade på uppgifter som bygger på kreativitet. Efter 

detta så sågs tidigare underkategorier över och placerades in under huvudkategorin ramar. 

Engagemang i förhållande till didaktiskt material, Elevers autonomi & självinsikt, Utmaning, 

Material, Mål, Sälja in material som är långt ifrån eleven, Kursöverskridande och musikaliskt 

sammanhang är några av de underkategorier som förhöll sig till den reglerande kvalitén hos 
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ramar. Här beskrev informanterna hur de styr eleverna mot självinsikt eller att få syn på saker 

genom att reglera uppgifters struktur eller infallsvinkel mot specifikt kunskapstillskott. 

När informanterna talade om mål så delade de in målen i två, de talade antingen om mål i 

form av deras yrkesuppdrag och styrdokument eller om mer långsiktiga personliga mål hos 

eleven. Övergripande så talade de om mål som syftet med materialet. Anpassa efter 

uppdrag/yrkesverksamhet, Mål, Elevers delaktighet i planering, Yrkeskunskap/förbereda dem 

för efter skolan, Syftesbildande, Musikaliskt sammanhang, Engagemang genom 

syftesbildning, Gå i mål var några av de underkategorier som kunde placeras under in under 

mål. Dock så komplicerades kategorin mål efter vidare analys till att bli huvudkategorin Mål 

& Process. Mål & Process hänvisar till att informanterna verkade tycka målsättningen inte 

alltid måste handla om att nå någonstans. Det kan även handla om att sätta igång en process 

för att nå någonstans men målet är främst processen.  

Det bör nämnas att följande begrepp representerar flera koncept som i sig själva är väldigt 

komplexa och breda. Det finns ett enormt spann av individer och situationer som är omöjligt 

att behandla i detalj när de fungerar som en del av den helhet vi argumenterar för här. 

Följande begrepp och tillhörande underkategorier bör alltså ses som breda sammanfattningar 

av större och mer komplexa företeelser. Dessa underkategorier indikerar tankeverksamheten 

hos informanterna när de väljer eller konstruerar lektionsmaterial. 

5.2.1 Avstamp 
Detta begrepp avser behandlingen av den information en lärare har innan val eller 

konstruktion av material sker. Vetskapen om individens förutsättningar inom 

Nivå/förkunskap, Engagemang och Yttre förutsättningar.  

Nivå/förkunskap ger förhoppningsvis en idé om vad som är nästa steg i utvecklingen för 

eleven. Detta bestämmer alltså riktningen på ett material. Var denna elevs erfarenhet finns, 

hur den nyttjas och till vilket syfte.  

Jag kan ju ha något önsketänk att ‘såhär ska det va och det här ska dom nå’, men 
det går ju inte att se som en grupp som ska nå samma mål utan det beror ju på 
vart dom börjar. Man måste ju möta varje elev där dom befinner sig så att alla 

utvecklas ifrån där dom befinner sig. Det är ju det viktigaste, att få till nån slags 
progression. Inte samma progression för alla, eller, utan en progression för varje 
elev. (Elliot) 
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Här bildar sig alltså Elliot en bild om var en elev befinner sig i sin individuella progression. 

Elliot vill se varje elev som individuell och tittar på vilken grund den specifika eleven står på. 

Hen problematiserar att det är därför svårt att generalisera progression eller riktning eftersom 

det är olika i varje unikt fall. 

I den bästa av världar om man jobbar med en låt som man ska jobba med flera 
elever. Då har man ju förhoppningsvis ett rejält spann mellan den enklaste 
uppgiften för att göra den här låten eller liksom vad man skulle kunna göra 
också på den här låten. Där ramlar man ju hela tiden men det där är ju också alla 
lärares stora utmaning i alla ämnen i alla stadier nu när man liksom tänker mer 

individanpassat. Nån är på bråkräkning, nån vet inte vet vad fem plus sju är 
liksom. Så det är nått som alla strävar mot men som inte alltid liksom går att 
hitta. (Dylan) 

Dylan beskriver sin upplevelse av nivåanpassning som en stor utmaning och svårt att hitta 

men något som förhoppningsvis sker. Det upplevs också som eftersträvansvärt vilket tyder på 

dess relevans. Dylan gör en liknelse till matematikundervisning för att gestalta de problem 

som stor skillnader förkunskap kan ge materialet. 

(…) men då får man ju en bild vid sökandet vad det är för typ av individ. Och så 
när man sen träffas först, den som har kommit in så brukar jag anpassa 
materialet beroende på vad dom har för förkunskaper. Vad dom har gjort. Vissa 
har kanske spelat jättemycket skalor, då kanske man får jobba med komp och 
ackord om dom har vart solister. Och vissa är det tvärtom som bara har kompat 

kanske de behöver öva melodi och solospel. Man lägger upp lektionerna efter 
det. (Charlie)  

Charlie beskriver tydligt hur hen, när eleverna söker in, börjar bilda sig en uppfattning om 

elevens förkunskaper hur Charlie sen anpassar sitt material efter det. Charlie säger också att 

hen bildar en uppfattning av eleven som individ. Här frångår Charlie nivå/förkunskap och 

lutar sig mer mot vad hen tror sig kunna förvänta sig av eleven. Detta stämmer mer in på nästa 

underkategori.   

Här kommer läraren som diagnostiker in med ämneskunskap för att se hur och var kunskap 

behövs byggas. Har eleven otillräckliga tekniska färdigheter för att gå vidare eller ligger nästa 

logiska steg att jobba med mer konstnärliga kvalitéer?  

Engagemangsnivå ger en uppfattning av hur eleven kanske reagerar på förväntningar eller att 

bli pushad i sin utveckling. Ifall Nivå/förkunskap är riktningen av materialet så är 
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Engagemangsnivån tempot eller hastigheten. Här gäller det att balansera pressen som läggs på 

eleverna för att bibehålla ett driv framåt. Drivet kan gå förlorat ifall eleven inte känner sig 

utmanad eller få uppleva känslan av att det går framåt.  

 (...) varje låt måste inte pusha mot den där gränsen rent tekniskt för då kan man 
plötsligt... Om man tar enklare material så att en elev kan lära sig en hel låt 
ganska snabbt på en lektion, a men då kan vi ju också jobba med tonbildning 
och liksom och man känner att ’oj, vi gick i mål med det här’ och nu tar vi en 
ny. Att man kan liksom hinna med fler grejer och så. Jag tror på nått sätt på det 

sättet att skapa kunskap istället för att tänka ’nu jobbar vi med den här as-svåra 
grejen i tio veckor’. Det är ju klart att det är oerhört tillfredställande när den väl 
sitter. (Dylan) 

Ja, där tycker man utmanar. Att utmana eleverna i det just. Det jag tycker är kul 

med ett sånt projekt det är att dom själva får fundera på vad är mina styrkor och 
vad skulle kunna vara helt nytt eller vad skulle jag kunna utveckla och att 
faktiskt jobba med det. Att man lite går utanför Comfort zone och lite utmanat 
sig själv liksom. Det brukar va rätt kul sådär, man får göra nått helt annat. 
(Elliot) 

Jag tycker det är svårt att prata om eleverna som en grupp. Utan det är alltid 
såhär väldigt stor skillnad skulle jag vilja säga. Och det finns alltid dom som har 
väldigt egen såhär... mycket egen drivkraft och ner till dom som kanske tycker 
’ja men det här verkar ju lite spännande med musik’ och söker in. Alltså dom 
som har hållit på jättelänge och sökt in till musikgymnasiet och verkligen 

brinner för det är det här jag ska jobba med och hela den nivån och sen hela 
vägen ner till att man tycker att det, det här är kul att testa på, ungefär. (Elliot) 

Här skiljer sig tankesätten åt mellan Elliot och Dylan. Elliot talar om det engagerande i 

utmanande material samt elevens behov av att utmana sig själv genom att söka insikt i sina 

egna svagheter och styrkor. Dylan tror på det engagerande i små segrar och att det finns 

mycket kunskap att hämta i de små stegen i ett material på lägre kunskapsnivå. Att 

utmaningen inte behöver vara det mest engagerande utan att engagemang kan nås i känslan av 

att klara av mindre uppgifter mer frekvent.  

Utifrån hur de pratar om engagemanget här så ser man hur tydligt nivån av förväntningar är 

en faktor. Här attackeras den från två olika håll. Elliot verkar basera nivån på elevens egna 

vilja att utmana sig genom att beskriva ett upplägg där eleven får lägga sin egen 

engagemangsnivå. Möjligen så menar Elliot att man ska dra ovanifrån när det kommer till 
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engagemangsnivå. Att tydligt visa: Här ska ni ligga. Samtidigt låta eleverna styra mycket 

själva. 

Dylan verkar istället putta på underifrån med hjälp av små frekventa vinster. Istället för att 

säga vilken nivå eleverna förväntas ligga på så tar Dylan istället ett språng ifrån en nivå där 

eleverna känner att de kan prestera.  

Yttre förutsättningar är en viktig faktor som exempelvis ger en uppfattning om vad läraren 

kan förvänta sig av eleven tidsmässigt, känslomässig eller kanske till och med fysiskt. Det är 

en stor kategori som menar att sammanfatta det som händer i elevens liv utanför en specifik 

klassrumssituation samt dess förutsättningar. Detta är förståelsen för vad elever har möjlighet 

till på väldigt många plan. 

Man får ju känna av lite om de är i en period med väldigt mycket prov i de 
andra ämnena, så minskar man med arbetsbördan och så kan man lägga på lite 
mer när man känner nu är det en period där man märker att eleverna övar mer. 

Så då blir det fler uppgifter hem. (Charlie) 

Det tycker jag blir väldigt bra för att det gör ju liksom att det... även om man 
inte kan öva liksom lika mycket hela tiden så... så blir det ändå en kontinuitet att 
liksom.... Man ser ju ändå en utveckling det är bara det att man drar ner 
arbetsbördan vissa perioden i mitt ämne när det är mycket i dom andra... några 

andra ämnen och så kan jag öka när det är tvärtom så att säga. (Charlie) 

Engagemanget finns där. Dom vill ju men tiden räcker inte till och så kommer 
det stress. Då kan det ju hända att man inte lyckas få nånting gjort istället och 
det är viktigt att balansera det så att man ändå har dom med sig hela tiden. En 

bra grej kan ju va... Det finns ju alltid musik som ligger närmre hjärtat för dom 
än andra musikstilar och ett trick är ju att bara nosa i den stilen, det kompsättet 
eller det solospelet just då när det är som tyngst. För då är det kanske inte är 
läge att köra liksom ’ja nu ska vi ha a vista tre veckor, stenhårt’. (Charlie) 

 

Då kör man på att man tar upp det som man vet att den här grejen brinner den 

här eleven för. Då tappar man dom inte då. Och då blev det lättare för dom att 
hoppa in i den perioden så att säga...  (Charlie) 

Så notläsning och teori är, och då menar jag kyrkotonarter och såhär, det är ju 
väldigt bra att ta upp den perioden när dom är mottagliga. (Charlie)  
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Charlie beskriver att hen hela tiden känner in de yttre förutsättningarna och anpassar hur 

mycket hen pushar eleverna. Charlie går sedan vidare och berättar hur hen anpassar materialet 

efter yttre förutsättningar. Här pratar Charlie om mottaglighet, att elever på grund av vissa 

yttre förutsättningar är olika benägna att ta åt sig visst material. Sådant som eleverna finner 

väldigt utmanande väntar Charlie med att ta upp under perioder som är intensiva på annat håll 

för eleverna. Charlie anpassar alltså sina förväntningar på engagemangsnivå efter yttre 

förutsättningar. 

Här följer citat som tyder på förhållandet mellan de tre underkategorierna nivå/förkunskap, 

yttre förutsättningar och engagemangsnivå. 

Engagemang är, för en person som är sjutton år och inte har någon mamma och 
pappa att bo hos och har det skitstruligt, kanske att komma till lektionen och vi 
gör nått musikaliskt. Alltså, det finns så mycket kontext i vad engagemang är, 

som är på individnivå. Och man lär sig litegrann, hoppas jag, att skilja på dom 
som har möjlighet att liksom... ’du skulle kunna lägga i en växel till’ och den 
försöker jag leta från på nått sätt eller ’du gör det bra som är i rummet’. (Dylan) 

Det är ofrånkomligt ändå att man jämför sig när man håller på med nått sånt här 
och det är ju viktigt att man lyfter och pratar om och får alla... just det här prata 

om trygghet eller tilliten i gruppen och att det liksom är okej Alla jobbar utifrån 
sin nivå och att det är okej. Men den känslan uppstår ju ofta i grupper oavsett 
om det är ett fotbollslag eller i ett band som spelat. Nån kanske känner sig lite... 
ja, att de har utvecklat mindre kunskaper än dom andra och då kan det vara 
sånna känslor som gör att engagemanget också tryter lite. Det ju man som 

pedagog chans att jobba med tänker jag. (Elliot) 

Med den kombinerade informationen av nivå/förkunskap, yttre förutsättningar och 

engagemangsnivå kan läraren bedöma varifrån avstampet kan göras och vilken riktning 

undervisningen kan ta. Samtliga av dessa går hand i hand med varandra och de påverkar 

varann. Dessa underkategorier behöver inte heller medföra samma effekt hos alla individer. 

En individs problematiska yttre faktorer kan bidra med driv framåt inom utbildningen istället 

för att hämma. 

5.2.2 Ramar 
Under nästa del i val eller konstruktion av lektionsmaterial så måste läraren anpassa Ramarna 

för materialet. Detta på grund av individens behov av Struktur och vilket Kunskapstillskott 

som läraren är ute efter. 
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Struktur hänvisar på vilken typ av instruktioner som ges under vilka förutsättningar. Det kan 

vara skillnaden mellan att planka ett gitarrsolo exakt eller att komponera ett eget solo. Det går 

att göra det ännu striktare eller lösare. Komponera ett eget solo helt fritt eller komponera ett 

solo efter ett specifikt koncept. Ifall avstamp bestämmer riktning och hastighet så bestämmer 

ramarna vägen. Vägen kan vara smal eller bred, rak eller kurvig, uppförsbacke eller 

nedförsbacke.  

Nej men det man kan få syn på är ju att det är andra elever som triggar igång på 
det där. Dom som alltid är duktiga och gör läxan i övrigt kan känna att ’oj här 
var det liksom lite lite ramar för mig’. Och att dom kan uppleva det som lite 
jobbigt. Och en del andra som liksom hatar ramar kan plötsligt liksom bara ’oj 

vi kunde skapa nånting här’. Det kan vara bra att få en bredare bild av en elev 
och få igång den processen tror jag. (Dylan) 

Här talar Dylan om elever som går igång på friare tyglar samt elever som blir otrygga i brist 

på strukturerade ramar. Detta visar på att elever har individuella behov av instruktioner, frihet 

och tydlighet. Detta är ingenting som är beroende av engagemang, att engagerade elever 

hanterar ramar bättre, utan det handlar om lärarens sätt att nå eleverna genom struktur. 

Kunskapstillskott handlar egentligen om ramarnas relation till nästkommande 

underkategorier: Process och Mål. Här utgår läraren från hur ramar kan sättas för att guida 

eleven till ett specifikt kunskapande eller släppa eleven fri för att utforska utan ramar. Detta 

beroende på var läraren bedömer att elevens ska ta med sig från materialet. 

Alltså jobbar man med det konstnärliga och estetiska med att man såhär... alltså 

konstnärlig tolkning till exempel av nånting, då måste ju materialet ha utrymme 
för det. Och att det inte kanske är så förutbestämt och att jag liksom har satt för 
fasta ramar för det hela. (Elliot) 

Här talar Elliot om konstnärlig tolkning som något som kräver utrymme, alltså inte jättesnäva 

ramar. Elliot anpassar uppgifter efter vad hen jobbar med. 

(…) då får man ju analysera hårdrockarna för de vet ju inte alltid vad det är för 

skalor som spelas och helt plötsligt så spelar dom kyrkotonarterna. Det finns 
vissa som använder frygisk, vissa använder dorisk, eolisk och så helt plötsligt 
har man gått igenom det och då har du intresset där. (Charlie) 
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Här visar Charlie upp ett tydligt ramverk inom ett visst material. Hen guidar eleven via dessa 

ramar till att upptäcka kyrkotonarterna i en musikstil som de känner sig hemma i. Tidigare 

hade de kanske inte tänkt på detta ur ett teoretiskt synsätt men ramarna tvingar dem att få syn 

på att kyrkotonarterna appliceras även i hårdrock. Ett specifikt kunskapstillskott eftersökes. 

5.2.3 Process och mål 
Process och Mål det övergripande syftet med ett material. Målet är att nå fram till en 

färdighet. Processen är det som tar eleven dit. Komplikationen här ligger i abstraktionen och 

hur utbytbara de två uttrycken är med varann. Ibland är processen målet. Alltså målet med ett 

material är att lära ut en process, att få igång tankarna angående något eller jobba mot att 

eleven ska bli mer autonom. Kunskap skapas genom processer. Processerna skapas genom att 

sätta mål men det egentliga målet var att utvecklas på vägen mot det utsatta målet. 

Vi skulle därför kunna prata om Överliggande och Underliggande mål där de överliggande 

målen är benämningen på de explicita målen, alltså det vi sätter sikte mot, och de 

underliggande är benämningen på de implicita mål som kanske kan ses vara mer besläktat 

med syfte. 

Dessa variabler handlar på hög nivå, om inte helt, om individanpassning. Det är många 

faktorer att ta in i beräkning för informanterna när de konstruerar eller väljer sitt 

lektionsmaterial. Dock så kan informanterna uttrycka att de lämnar mycket till sin intuition. 

De känner in och gör denna balansakt på kort tid, de omprövar deras riktning och framfart 

kontinuerligt. Detta eftersom elever utvecklas hela tiden på individuella sätt. Alla dessa beslut 

kommer ifrån inre empatiska mätningar i förhållande till ämneskunskap och uppdrag.  

Alltså, det är ju hela tiden... man har ju en plan för vad man ska göra... man 
måste hela tiden omvärdera dom besluten då och hitta nya vägar. För annars så 

om jag bara skulle följa en förutstakad plan så skulle jag inte anpassa alls 
undervisningen till vad du gör och vad du kan och vad du förstår. (Elliot) 

Jag kan inte generellt säga att det alltid måste vara si eller så utan det beror på 
vad målet är med det jag vill att dom ska lära sig. (Elliot) 

På gymnasial nivå så jobbar även lärare efter en yrkesroll och det uppdrag som de har i 

skolan. Eleverna har kunskapskriterier de måste uppfylla för att få betyg och detta jobbar sig 

in i lärarnas beräkningar även detta. De vet att oavsett individ så måste de på något sätt forma 

materialet så att eleven ges förutsättningar för att komma dit.   
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Jag tycker det är vårt uppdrag att eh... att.. att lära eleverna... så att de har en lite 

större bredd att kunna jobba med allt möjligt i framtiden så... (Elliot) 

Och det beror ju på vad du ska jobba med sen efter såhär. Du kan ju klara dig 
som musiker utan att kunna läsa noter ehm... utan en massa olika saker liksom 
såhär. Men du... vår uppgift är ändå på nått sätt att ge en bred utbildning på 
gymnasiet. (Elliot) 

Man ska lära sig jobba med olika genres och man ska lära sig... a men 
gehörspel, notspel och allt vad det kan innebära... ... allt det här som står i 
kriterierna. (Elliot) 

men vänta du har ju liksom inte riktigt gått i mål. Jag tror inte du kan en låt från 

början till slut för vi har jobbat lite fragmentariskt eller vi har lärt oss melodi 
och sen så han ju inte du mer liksom. Och det är ju inte bra. (Charlie) 

Citaten visar en syn på yrkesrollen och ämneskunskapen som gitarrlärare på gymnasiet. Det 

knyts även samman med Mål och Process. Dessa kursmål verkar lärarna behandla som mer 

övergripande. De verkar ofta vara i samråd med elever angående vägen till målen.  

Jag tror inte eleven behöver känna att det är krav. I bästa fall behöver dom nog 
inte känna det. Men sen finns det ju alltid i skolans värld något. I alla fall i den 

här skolformen när man jobbar på gymnasiet att man har betyg och sånt. Men 
det är inte där man vill börja en undervisning genom att börja med liksom 
kunskapskrav ’det här ska du kunna och så’ utan vi har ju ett centralt innehåll 
för kursen och det är ju där vi tar avstamp i... när vi... men det var det jag 
menade från början med att när jag tittar på målen med eleverna tillsammans. 

Det är ju liksom läroplanen och centrala innehållet i kursen och de här målen 
ska vi nå. Hur ska vi nå det? Sen ska jag ju när jag bedömer ska jag ju förhålla 
mig till kunskapskraven när jag bedömer det men man ska ju inte börja i 
kunskapskraven och skapa en undervisning utifrån det för då hamnar man i 

någon slags baklängespedagogik. (Elliot) 

5.2.4 Sammanfattning av avstamp, ramar, process och mål 
När informanterna väljer eller konstruerar material så har det ett antal val att göra. Vissa av 

dessa val görs medvetet så som vilket material som eleven behöver jobba med för att bredda 

sig i syfte att nå kursmål. Andra val görs intuitivt så som att känna in yttre förutsättningar 

eller ändra strukturen av materialet. Denna teori uppvisar fyra begrepp som tillsammans 

resulterar i en grovskiss av de val lärare gör när de ska välja eller konstruera material.  
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Först så bedömer de vad eleven har för förutsättningar utifrån Kunskapsnivå och 

Förkunskaper samt bildar en initial riktning utefter detta. Även en bedömning av elevens 

Engagemangsnivå utifrån dennes initiala driv samt de Yttre förutsättningarna för eleven görs. 

Läraren applicerar Ramar på materialet med syfte att bidra med olika nivåer av Struktur efter 

behov samt för att komma åt önskat Kunskapstillskott. Detta under skuggan av Process och 

Mål där läraren jobbar med materialet för att starta processer för att nå mål. Lärarna kan här 

styras av överliggande mål som kurskriterier, men kan även jobba med underliggande mål 

som att tex göra eleven van vid en process som kommer fordra elevens autonoma förmåga. 

Alla dessa begrepp är mer eller mindre i konstant rörelse och lärarna synar och omvärderar 

sina val konstant.  

Informanternas tankar om engagemang under konstruktion och val av lektionsmaterial pekar 

på att engagemang inte är första prioritet men finns i åtanke under processen. Anpassningen 

till engagemang kan sägas ligga i relationen till utmaning, struktur och målsättning. Mer 

ingående vilken nivå läraren väljer att jobba på, hur väl läraren anpassar strukturen efter 

eleven samt hur målen sätts.  

5.3 Multimedial och webbaserat lärande  
Den sammanlagda kodningen av informanternas användande av olika sorters material har 

resulterat i underkategorin Multimedia. Användandet av ny teknik i lärandesituationer tas upp 

frekvent av informanterna och kan därför antas vara av stor vik. Multimedia hänvisar i den 

här kontexten till material som återfinns i datorer, telefoner och surfplattor. Begreppet syftar 

alltså till den plattform som materialet återfinns på, inte vilken förmåga materialet ämnar 

utveckla. Andra underkategorier rörande material såsom Teknik och Notläsning kan således 

knytas till multimedia, förutsatt att dessa återfinns inom någon av de tidigare nämnda 

plattformarna. Multimedia tangerar även flertalet andra underkategorier, varav Youtube och 

Webbaserat lärande är de mest framstående. Samtliga informanter har benämnt multimedial 

och webbaserad inlärning som en del av deras arbetsprocess. Filmning, ljudupptagning och 

instruktionsvideor hämtade från Youtube är de mest omtalade. Samtliga informanter använder 

sig av dessa hjälpmedel i sin undervisning, men i varierande grad och på olika sätt.  

Ett vanligt förekommande inslag är att eleverna får filma läraren för att förenkla inlärningen 
av materialet mellan lektionstillfällena. Den här användningen av multimedialt material har 
kategoriserats som Engagemang skapat av ett specifikt arbetssätt. Alex förklarar att elever 
som inte är vana notläsare lättare kan sätta igång att öva om de filmat under lektionens gång: 
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Om dom tycker att det är jobbigt att sätta igång, kan dom ju titta på det dom 

filmat. Då är det ganska så mycket lättare liksom att se allting, mot om dom bara 
tar fram noterna, fingersättning och sådär. Då tar det lite längre tid. Så det är en 
metod som är lite snabbare. (Alex) 

Alex ser även nackdelar med filmningen. Hen menar att notläsningen kan bli lidande om 

eleven bara lär sig genom att härma lärarens spel. Elliot berättar om en liknande problematik 

när elever lär sig låtar via instruktionsvideor på Youtube. Enligt Elliot har Youtube gjort det 

svårare att motivera elever till att lära sig läsa noter eftersom att det finns så pass mycket 

tillgängligt lektionsmaterial online. Elliot menar dessutom att gehöret blir lidande, eftersom 

att eleven förlitar sig på den visuella aspekten av instruktionsvideon och negligerar det 

audiella: ” (...) det är ju ett jättebra redskap och sådär men man måste också kunna kritiskt 

granska dom [instruktionsvideorna] och det gör du bara genom att själv lyssna hur det låter 

och planka det.” (Elliot) 

Dylan ser också många fördelar med digital inlärning, men känner själv att hen inte att har 

någon översikt över vad som finns tillgängligt och kanske framför allt vilket material som 

håller hög kvalité. Hen uttrycker en önskan om att veta mer kring detta för att kunna 

rekommendera bra material till sina elever, samt varna om bristfälliga källor. Dylan belyser 

också faktumet att det finns instruktionsvideor som kan visa och förklara koncept bättre än 

Dylan själv, vilket knyts till kategorin Anpassa efter lärarens ämneskunskap.  Dylan är också 

medveten om att mentorskapet och den mellanmänskliga interaktionen hen själv kan bidra 

med är väldigt viktigt, och något som digitala inlärningssätt inte kan bidra till.  

Billy tittar mycket själv på instruktionsvideor på nätet och hänvisar ibland elever till material 

hen anser relevant för deras vidare utveckling. Billy kan också medvetet be en elev lösa en 

uppgift på egen hand med hjälp av digitala verktyg, och undanhåller därför information under 

själva lektionstillfället: ” (...) får man eleven att söka lite kunskap själva. Så ibland ger jag 

dom medvetet inte alla dom här hjälpmedlen. Utan, ’ta reda på det själv’. Och sen jamen ’sök 

upp de’” (Billy). Det här arbetssättet relaterar främst till två underkategorier; Engagemang 

skapat av ett specifikt arbetssätt och ställa krav. Eleven ansvarar själv för att söka upp 

relevant material för att lösa uppgiften denne fått av Billy. Billy låter även eleven spela in en 

summering av lektionen vid dess slut. Denna minilektion blir som en komprimerad version av 

det som behandlats under lektionens gång och förenklar övningen för eleven. 

Även Frances elever spelar in under lektionens gång, även om detta inte verkar vara initierat 

av Frances själv. Hen har även digitaliserat mycket av sitt material och talar om fördelarna 
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med att eleverna inte behöver få tag på fysiska skivor längre för att kunna lyssna på låtar de 

förväntas lära sig. Frances talar också om Youtube i positiva ordalag, att en del av hens elever 

har använt detta som sin primära inlärningskälla innan de börjat på hens gymnasium. Frances 

uttalanden om multimedialt material och webbaserat lärande har primärt kodats under 

kategorin Engagemang oberoende av undervisning, då hen själv inte använder sig av dessa i 

någon större utsträckning.  

Charlie är också positivt inställd digital inlärning, men tycker likt Dylan att det är svårt att 

sortera mellan vilket material som är bra och vilket som är dåligt. Hen beskriver det som en 

djungel, och ställer sig frågan vem som ska guida eleven genom den. Likt Elliot menar 

Charlie att gehöret blir underprioriterat de visuella intryck eleven tar från videorna. Eleven 

förhåller sig okritiskt till materialet och tar för givet att det som sägs eller spelas är rätt, och 

aktiverar därför inte gehöret. Samma sak gäller tabulatur som hämtats online. Charlie 

använder också Youtube och annan förinspelad musik som inspiration när elevens 

engagemang är lågt: 

Ja, där brukar jag hjälpa till även när dom har dom här svackorna man pratar 
om. Hitta ny inspiration och sådär. Då googlar man tillsammans och letar efter 

nån gitarrist, nån låt eller nått solo och så brukar vi såhär ’Aa men det där är ett 
bra klipp, kolla det’. (Charlie) 

Elliot tycker sig också kunna se att elever inte litar lika mycket till sitt gehör som innan de 

digitala inlärningskällors genombrott. ”Det är ju ett jättebra redskap och sådär men man måste 

också kunna kritiskt granska dom och det gör du bara genom att själv kunna liksom lyssna hur 

det låter och planka det” (Elliot). Eleverna förlitar sig på det dom ser, inte det dom hör. Elliot 

ser det som sin uppgift att lära sina elever att ta ut låtar själva, och fyller på så vis elevens 

eventuella kunskapsluckor.  

5.3.1 Sammanfattning av multimedialt och webbaserat lärande  
Filmning av läraren är ett effektivt sätt att få notsvaga elever att öva utanför lektionstid. Den 

visuella inlärningsmetoden förenklar inlärningsprocessen för dessa elever; det är bara för 

eleven att läsa av lärarens fingrar och härma. Den här metoden är effektiv, men även 

problematisk. En konsekvens av detta är att både notläsningen och gehöret hamnar i 

skymundan. Samma sak gäller instruktionsvideor från Youtube. Gehöret hamnar i 

bakgrunden, och eleverna förhåller sig okritiskt till de källor de själva hittat på nätet. Vissa av 
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informanterna uttrycker frustration över att inte kunna sålla genom den otroliga mängd 

material som finns tillgängligt på till exempel Youtube. 

I stort är informanterna positiva till det webbaserade lärandet. Läraren kan komplettera den 

kunskap eleven inte får genom instruktionsvideorna och räta ut eventuell missinformation 

eleven tillskansat sig. Interaktion mellan lärare och elev är alltjämt viktig. Läraren kan 

anpassa sig efter elevens behov och plocka fram material specifikt för att stärka elevens svaga 

sidor, något en Youtube-video inte kan göra. Eleven är förmodligen inte ens medveten om 

vilka kunskapsluckor som behöver fyllas och kan därför inte åtgärda dessa på egen hand. 

Resurser som finns tillgängliga online kan också komplettera lärarens undervisning på så vis 

att det är tillgängliga även utanför lektionstillfället. Om eleven negligerat gehöret kan läraren 

försöka åtgärda detta genom att arbeta extra mycket med just det under en period. Läraren kan 

även hänvisa till material som denne tycker är relevant för elevens fortbildning. 

Informanterna använder sig av multimedialt och webbaserat lärande som ett komplement till 

den egna undervisningen. De digitala resurserna fungerar som en förlängning av lektionen, 

och kan ge eleven stöd och vägledning när läraren inte är tillgänglig. 

5.4 Sammanfattning av resultat 
Hur informanterna väljer att tala om engagerade elever visar på ett tydligt mönster. De var i 

stort sett eniga om att en engagerad elev själv var högst delaktig i valet av material till 

lektionerna. Informanterna var lyhörda inför elevens önskan och tog fram material som 

lämpar sig väl efter varje elevs behov. Elever med lågt engagemang var inte lika delaktiga i 

urvalsprocessen av material. I dessa situationer valde läraren material; i vissa fall för att stärka 

elevens engagemang och i andra för att bättra elevens musikaliska och speltekniska förmågor. 

Informanterna såg annorlunda på varför elevers engagemang periodvis sänks. Vissa ansåg att 

tidsbrist var den primära orsaken, medan andra menade att tidsbrist inte påverkar 

engagemanget i sig utan endast bidrar till att progressionen temporärt saktas ner.  

Informanternas uttalanden visade samtliga på ett mönster av konstruktion och val av 

lektionsmaterial. De kombinerar avstamp, ramar, mål och process för att ta fram 

lektionsmaterial som stimulerar engagemang samt styra eleven i den riktning som de anser 

nödvändig. Dessa kombinationer omvärderas och ändras kontinuerligt eftersom de faktorer 

som avstamp, ramar, mål och process innefattar, samt kontexter de finner sig i, är ständigt 

föränderliga. Läraren anpassar därav materialet efter elevens engagemang genom dessa 

faktorer 
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Samtliga informanter säger att de använder filmning under lektionen, bland annat för att 

förbättra elevernas möjligheter att öva utanför lektionstid. Filmningen har i vissa fall fått 

konsekvensen att eleverna negligerar gehör och notläsning, något informanterna anser vara 

problematiskt. Såväl elever som lärare hämtar delar av sitt material från nätet. Informanterna 

tycker denna resurs är värdefull, men uttrycker en viss oro över att eleverna ska använda sig 

av material som inte håller tillräcklig hög kvalité. Den enorma mängd material som finns 

tillgänglig på nätet gör det svårt för läraren att få en tydlig överblick. Många av lärarna skulle 

vilja fördjupa sig ytterligare i detta för att kunna rekommendera relevant material till eleverna. 

Elevens egna användande av webbaserat material och multimedia används i kombination med 

lärarens formella undervisning, och fungerar som en förläggning av det faktiska 

lektionstillfället.  

6 Diskussion  
I diskussionsdelen diskuteras resultatet utefter tidigare forskning, memoanteckningar, metod 

och pedagogiska konsekvenser. Förslag på vidare forskning ges också. 

Det finns få saker som pekar på att denna problematik skulle vara specifikt för det område vi 

har valt att undersöka i detta arbete: Elgitarrlärare inom jazz, pop och rockgenrer på estetiskt 

gymnasium. Det som kan hävdas vara instrumentspecifikt är den generella uppfattningen av 

elgitarristers inställning till visst material, mer ingående deras notkunskap. Möjligen försvåras 

även konstruktionen av material vid undervisning i instrument som har andra anpassningskrav 

efter fysiska förutsättningar, exempelvis sång. Informanterna i denna undersökning antydde 

aldrig att de anpassar sig efter elevernas fysiska förutsättningar vilket kan betyda att 

instrumentet elgitarr inte har särskilt specifika krav på fysiska förutsättningar, att de med 

fysiska förutsättningar som försvårar elgitarrspel inte närmar sig instrumentet på den nivån 

eller att våra informanter inte har haft någon elev med denna typ av problematik.  

Inställningen till notläsning kan vara en av anledningarna till det ökade bruket av visuella 

hjälpmedel i undervisningen. Det visuella framkommer dock som både problemet och 

lösningen i elgitarristers läroprocess för samtidigt som uppsjön av Youtube-lektioner växer så 

ändras också inställningen till vad som blir värdefull kunskap hos elgitarrister, uttrycker våra 

informanter. Det bör sägas att samtliga av våra informanter lärde sig spela gitarr då 

exempelvis instruktionsvideos var svårare att komma över. Deras inställning till detta är 

positiv men de förhåller sig kritiskt till utvecklingen. 
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Förhållningen till notläsningen upplevs som genrespecifik till jazz, pop och rock där gehöret 

har en mer central roll. Ifall notläsningens roll i undervisningen inom dessa genrer 

konkurreras ut av andra visuella medel nu så går det att ifrågasätta gehörets roll på samma 

sätt. När informanterna talar om visuell inlärning så talar det om att gehöret blir lidande 

eftersom det visuella står i centrum.  

6.1 Elevstyrt material  
Elgitarrlärare på estetiska gymnasium uppfattar engagemang som elevens egna framåtanda 

och ansvarstagande över sin utveckling. Informanterna talar även om utveckling som att ”det 

händer något” mellan lektionerna. En eventuell problematik här kan ligga i att detta sätt att se 

på engagemang möjligen utesluter engagemang som är mindre observerbart. Mer ingående 

kan det betyda att elever som behärskar en viss studieteknik eller vissa förutsättningar för att 

bättre klara av en utbildningssituation framstår som mer engagerade än de elever vars 

utvecklingskurva eller studieteknik ser annorlunda ut. Hur lärarna uppfattar elevernas 

engagemang påverkar, enligt vårt resultat, hur lärarna förhåller sig till eleven. 

Sammanfattningsvis så betyder det att lärarna anpassar sig efter det engagemang som går att 

se och inte det engagemang som faktiskt finns.  

Resultatet visar att informanterna upplever att en engagerad elev i större grad tar ansvar för 

vilket material som ska användas vid lektionerna än en oengagerad elev. I fallet med den 

engagerade eleven hjälper läraren eleven uppnå det mål som denne själv satt upp. Läraren blir 

alltså en slags guide som ansvarar för att eleven hamnar rätt, i likhet med Ferms (2004) 

metafor med klättringsledaren. Den här typen av eget ansvarstagande och långsiktighet 

indikerar på ett högt känslomässigt engagemang (Appleton, 2006). Eleven sätter upp 

personliga mål som sträcker sig utanför själva gymnasieutbildning. För att parera den här 

eleven krävs en lärare ur Zimmermans (2009) andra lärarkategori, det vill säga en lärare som 

väljer material utefter elevens riktning och begär. Teoretiskt sett borde den här elevtypen i 

kombination med den här lärartypen bilda en perfekt symbios, men som framgått av resultatet 

menar informanterna att elevens engagemang tenderar att fluktuera vilket gör att detta 

tillstånd sannolikt endast kan råda temporärt. En annan aspekt i detta är att eleven inte alltid 

själv är medveten om vilka förmågor som behöver utvecklas. I dessa fall gör läraren bäst i att 

styra undervisningen efter vad denne anser gynna eleven bäst, åtminstone temporärt. 

Engagemang behöver alltså inte vara synonymt med varken kompetens eller kunskap, utan 

bör snarare ses som en inneboende drivkraft eller ambition.  
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En av informanterna, Frances, berättar om en särskilt engagerad elev hen haft som visar 

tecken på högt beteendemässigt engagemang (Jfr. Finn, 1989) i det att denne okritiskt följde 

den planeringen Frances själv satt upp. Enligt Zimmermans olika lärartyper skulle alltså 

Frances hamna i den första gruppen. Den här kombinationen visar på en symbios som skiljer 

sig från de andra informanternas. Frances berättar dessutom att eleven gått vidare till 

musikhögskolan redan efter två års gymnasiestudier, vilket tyder på att eleven utvecklats 

snabbt. Både i fallet med Frances elev och de andra informanternas redogörelser för 

engagerade elevtyper är det troligt att anta att en viss typ av elev fungerar bättre med en viss 

typ av lärare. Om Frances elev hade hamnat hos en lärare vars didaktik i stort gick ut på att 

låta eleven styra materialet som behandlades hade kanske utfallet blivit annorlunda på samma 

sätt som att en av de övriga informanternas elever förmodligen inte hade trivts med Frances 

rigorösa lektionsplanering. 

Engagemang är som tidigare nämnt svårt att upptäcka, och vissa typer av engagemang har 

tydligare indicier än andra (Appleton, 2006). Lärarnas redogörelser för engagerade elever bör 

därför inte ses som ett signalement utan snarare som en inblick i hur lärare ser på 

engagemang. Kvale (1997) talar om att fokusera intervjun. Genom att under intervjun lyfta 

frågan om engagemang och lystra till hur informanterna svarar lär vi oss något om deras 

personliga uppfattningar kring fenomenet.  

6.2 Konstruktion och val efter individualisering 
Det är möjligen på grund av svårigheten att uppfatta ett bredare engagemang som 

engagemang inte är första prioritet under konstruktion eller val av lektionsmaterial. Det kan ju 

annars framstå som att engagemang borde vara första prioritet eftersom en engagerad elev 

verkar ansvara över sin egen utveckling. Informanterna verkar istället prioritera 

individualisering efter behov. Resultatet pekar dock tydligt på att behovet av att bli engagerad 

finns bland eleverna samt att individualisering kan vara engagerande i sig. 

När det kommer till konstruktion och val lektionsmaterial är informanterna tydliga. 

Informanterna i detta arbete uttrycker, i enlighet med Georgii-Hemmings (2005) studie, deras 

vilja att anpassa sin undervisning och dess innehåll efter den enskilda individens behov. Deras 

arbete grundar sig i förhållandet mellan deras uppdrag som lärare och elevens förutsättningar. 

Informanterna ser inte endast förutsättningar i egenskap av var eleverna är i sin utveckling 

utan blickar också framåt och anpassar sitt lektionsmaterial efter sina förväntningar på var 

eleven kan komma. Det visar sig alltså att anpassningen efter elevernas behov är centralt för 

lärares pedagogiska motiv (Georgii-Hemming, 2005). 
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Vinterek (2006) kallar denna pedagogiska anpassning efter elevers behov för 

individualisering. Individualisering i skolkontext innebär modifikationer i undervisning efter 

specifika behov (Vinterek, 2006) och samtliga informanter har med sina egna ord beskrivit 

vikten av att kunna anpassa material efter eleverna. Anpassningen som Charlie gör sker efter 

elevens behov av att ha tid till andra delar av utbildningen. Charlie drar då ner på omfånget av 

materialet och jobbar mer med sådant material som tilltalar elevens egna intressen. Detta 

kallar Vinterek (2006) för omfångsindividualisering och intresseindividualisering.  

Likt lärarna i Georgii-Hemmings (2005) undersökning så visar informanterna på en bred syn 

på elevens skolgång som sträcker sig utanför den enskilda klassrumssituationen. Till exempel 

genom individualiseringen som Charlie gör baserad på insikt i elevens skolkontext, D som 

kommenterar på hur elevers familjekontext påverkar samt Elliot som kommenterar på både 

skolkontext och kamratkontext med hur elever jämför sig med varandra (Appleton et al., 

2006).  

Informanterna ser heller inte sin undervisning som endast bildning i musikalisk färdighet utan 

även som utvecklingsmöjligheter för individen som människa och individens personliga möte 

med musik likt Georgii-Hemmings (2005) resultat. Informanterna är tydliga med sitt uppdrag 

att ge eleven verktyg för att kunna hantera en bredd av musikaliska utmaningar men sätter 

samtidigt elevens individualitet högt. 

Lärarna i denna undersökning är dock olika individer med olika erfarenheter och deras 

undervisning, trots liknande tankar, ser troligen inte likadan ut. I Georgii-Hemmings (2005) 

studie framgår det att individen och anpassningen efter den står i centrum hos lärarnas 

pedagogiska motiv men att lärares tidigare erfarenheter ändå spelar in i deras val av 

undervisningsinnehåll. 

Vinterek (2006) beskriver svårigheten med att tolka begreppet individualisering som skilda 

tolkningar av vilka behov som ska tillgodoses. Informanterna har samtliga haft olika 

prioriteringar när det kommer till detta. Elliot värderar behovet av utmaning och känsla av 

utveckling väldigt högt medan Dylan utrycker att saker som elevens kärna, som vi har tolkat 

som elevens personliga intresse, och kreativitet är viktigt. Detta säger till exempel inte att 

Elliot anser kreativitet är oviktigt men utifrån vilka termer de har brukat så går det ändå att 

ana en individuell prioritetsordning av vilka behov som bör tillgodoses.  
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6.3 Digitala alternativ  
Samtliga informanter såg såväl för- som nackdelar med användandet av digitala verktyg i 

undervisningen. Informanterna uttrycker en viss oro över den enorma mängd material som 

finns tillgänglig på internet, och ställer sig likt Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011) 

frågande till vem som ska göra distinktionen mellan vilket som är bra respektive dåligt. I vissa 

fall rekommenderar läraren själv ett digitalt material som denne anser relevant och 

informativt, men ofta söker eleven själv upp detta material. Enligt Anderssons (2017) modell 

torde dock faktumet att eleven söker kunskap på egen hand vara ett tecken på ett högt 

kognitivt engagemang. Eleven uppvisar en vilja att lära sig även utanför 

instrumentlektionerna, och dikterar därför i viss mån sina egna villkor för inlärningen. Att 

eleven ansvarar för sitt eget lärande är även det en indikator på högt engagemang enligt 

informanterna. Toths (2015) undersökning visade att de digitala verktygen gör att eleven 

lättare kan styra lektionens innehåll eftersom att läraren lätt kan hämta sitt material från nätet 

och använda de som grund för lektionerna. Eftersom att relevant material redan finns 

tillgängligt på nätet går det snabbare för läraren att sätta igång med undervisningen än om 

denne hade varit tvungen att skapa ett eget material. Vårt resultat visar även att befintligt 

material kan vara till stor hjälp om läraren själv inte är särskilt kunnig inom genren som 

eleven vill fördjupa sig inom. Förutsatt att informanternas beskrivning om den engagerade 

eleven som drivande inom sin egen utveckling stämmer borde alltså digitalt material, använt 

vid formella eller informella lärandesituationer, vara något positivt.  

En nackdel enligt många av informanterna var att eleverna i och med användandet av digitala 

verktyg försummade både gehöret och notläsningen. Orsaken till detta ansågs vara att 

eleverna i stor utsträckning väljer den enkla, kortsiktiga lösningen; att härma filmat material, 

framför den som kommer att gynna dom i längden; notläsning, eller att lära sig på gehör. 

Boven i dramat är i detta fall inte enbart användandet av så kallade digitala pedagoger, utan 

även filmning under själva lektionstillfället. Å ena sidan hjälper filmningen eleven att öva 

mellan lektionstillfällena, men till priset av att notläsning och gehör riskerar att förbli 

outvecklat (Jfr. Toth, 2015). Även om läraren inte tillåter filmning av den här anledningen 

finns det fortfarande en möjlighet för eleven att själv hittar en webbaserad källa som lär ut 

låten eller konceptet denne har fått i läxa.  

Elevens egna kunskapssökande kan dock ses som en möjlighet för läraren att fokusera 

lektionens innehåll utefter de färdigheter eleven själv negligerat. Läraren kan också kritiskt 

utvärdera de kunskaper eleven skaffat sig via internet och därefter korrigera eventuella 
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felaktigheter. En möjlig förhållning till webbaserat material skulle alltså kunna vara att 

outsourca de delar av undervisningen som inte kräver lärarens närvaro. Resultatet innehåller 

inga indicier på att informanterna arbetar på det här sättet, men påvisar däremot en liknande 

metod. Informanten Billy har valt att i vissa fall utelämna information kring en uppgift i syfte 

att få eleven att själv söka upp den. Billy uppmuntrar eleverna till att använda sig av 

webbaserade källor för att på egen hand kunna lösa uppgiften. Det går inte att säga att Billy 

outsourcar delar av sin undervisning, men i likhet med outsourcing-metoden så knyter Billy 

elevens informella inlärning via digitala verktyg till sin formella undervisning. En engagerad 

elev bör, enligt Billys och andras uttalanden angående den autonoma engagerade eleven, vara 

mer benägen att lösa uppgifter på egen hand än en oengagerad elev. Den oengagerade eleven 

föredrar enligt resultatet klara direktiv och tydliga uppgifter. Alltså kan Billys metod och 

eventuellt outsourcande av undervisning primärt ses som ett sätt att arbeta med engagerade 

elever. Att få eleven att på egen hand hitta material kan även vara gynnsamt för dennes 

fortsatta utveckling efter gymnasiet, när eleven inte längre kan förlita sig på att en lärare ska 

hitta relevant material.  

Resultatet visar på att informanterna anpassar undervisningen efter elevens förkunskaper. Om 

notläsningen och gehöret utgör två svagheter hos eleven borde läraren enligt denna devis 

lägga fokus på detta under lektionerna. Georgii-Hemming och Kvarnhall (2011) menar att den 

traditionella musikundervisning fungerar som ett alternativ till den digitala, men inte att det 

ena behöver utesluta det andra. Digital, informell undervisning kan användas som ett 

komplement till formell lärarledd undervisning och vice versa. Det eleven går miste om 

genom nyttjandet av den digitala musikpedagogen kan den fysiskt närvarande pedagogen 

korrigera. Omvänt kan eleven fördjupa sig i det material den fysiska läraren förmedlat genom 

att själv söka upp digitalt material på samma ämne. Detta borde möjliggöra att det som 

behandlas på lektionstid är sådant som eleven inte kan lösa på egen hand, vilket rimligtvis 

borde gynna såväl engagemanget som den musikaliska utvecklingen.  

6.4 Metod- och teoridiskussion 
Resultatet av detta arbete har grundats sig i halvöppna, kvalitativa intervjuer. Dessa har sedan 

analyserats utifrån grundad teori, mer specifikt enligt Charmaz metod (2006). Subjekten för 

intervjuerna har valts utefter tre faktorer; tillgänglighet, geografiskt avstånd och trolighet att 

bidra med relevant data. Detta urval är alltså inte slumpmässigt, såtillvida man inte räknar in 

faktumet att det på förhand inte gick att veta vilka av de tio tillfrågade som skulle tacka ja till 

intervjuförfrågan. Informanternas svar och redogörelser för den egna undervisningen har legat 
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till grund för de resultat som presenterats i det tidigare kapitlet. Grundad teori förespråkar 

vikten av att gå in i arbetet utan förutfattade meningar och egna teorier. Eftersom att vi båda 

tillhör det skrå som undersökts har detta visat sig svårt, inte minst eftersom att vissa av 

intervjuobjekten var oss kända sen tidigare. Detta tangerar Kvales (1997) begrepp känslighet 

och mellanmänsklig dynamik. Alla dessa faktorer kan antas ha format intervjuerna. 

Det material som samlats in speglar egentligen inte hur lärarna bemöter elevers skiftande 

engagemang med olika sorters lektionsmaterial, utan snarare deras uppfattning om det samma. 

Huruvida lärarnas redogörelser utgör en sann representation av deras faktiska 

tillvägagångssätt går inte att avgöra utifrån intervjutranskriptionerna. Intervjuerna syftar alltså 

till att undersöka hur lärarna själva ser på, och även hur de talar om, sin undervisning utifrån 

en engagemangssynpunkt. För att undersöka hur denna undervisning ter sig i praktiken fodras 

andra metoder än de som använts här.  

Vi har ständigt jobbat med ett kritiskt förhållningssätt till vår förkunskap. Inspirationen från 

Charmaz och grundad teori har hjälpt oss med det genom den redan utstakade analysmetoden. 

Även förankringen till den insamlade empirin har tvingat oss att ständigt omvärdera och 

motivera våra tankar. Ständigt sätta transkriptionerna mot varann och se ifall våra idéer är 

applicerbara på fler transkriptioner. Grundad teori har på så vis format resultatkapitlet genom 

att bidra med ett ramverk för hur empirin ska behandlas och analyseras.  

6.5 Implikationer för pedagogisk praktik  
Att läraren guidar eleven mot dennes egenuppsatta mål är enligt denna studies resultat ett 

idealtillstånd för instrumentundervisning. I det tillstånd där eleven har ett eget mål med 

undervisningen och har åsikter om vilket material som ska användas likställs med att eleven 

är engagerad. I de fall som eleven inte har något eget mål anses denne ha ett lågt engagemang. 

Läraren kan parera detta genom att antingen välja material som appellerar till elevens tidigare 

kunskaper och intressen eller genom att inspirera eleven med sitt eget musicerande. Läraren 

kan dessutom använda andras musikalitet i syfte att inspirera, framförallt via online-

videor. Dessa åtgärder tas för att få eleven att engagera sig i sin egen fortbildning, och på vis 

skapa den förstnämnda lärar/elev-dynamiken. Informanterna menar alltså att de anpassar sitt 

material utefter elevens rådande engagemang, och tycker att detta är ett bra och 

riktigt arbetssätt. 

Detta arbete belyser en komplexitet i de pedagogiska förhållningssätt som brukas. Mängden 

variabler att ta hänsyn till blir många och näst in till svåra att medvetet bruka kontinuerligt. 
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Dock så bidrar teoribildningen om hur lärare väljer jobba och deras skillnader och likheter till 

frågor om vad en själv kan göra som lärare för att engagera elever. Detta arbete har bidragit 

med teorier som lärare kan hitta stöd i när det kommer till denna specifika problematik och 

förhoppningsvis blivit en bidragande faktor till förståelsen av komplexiteten av den. För att 

effektivare kunna bygga kunskap och bli de bästa lärare vi kan bli i en värld som hela tiden 

förändras så bör vi bygga på tidigare erfarenheter och insikt i implikationerna av dessa. 

Sammanfattningsvis bör det sägas att dessa teorier endast tar sina första steg i detta arbete och 

vi bör fortsätta komplicera och problematisera dem tills de finner en tydlig plats där de med 

framgång är brukbara. 

6.6 Förslag på vidare forskning  
Detta arbete behandlar engagemang och lektionsmaterial ur elgitarrlärares perspektiv. En 

möjlig utveckling av detta skulle vara att utforska andra utbildningsnivåer, instrumentgrupper 

och även lärare verksamma inom andra genrer. Informanterna i detta arbete praktiserar och lär 

i första hand ut jazz, pop, rock och andra närliggande genrer. Deras undervisning bygger även 

till stor del på att lära ut metoder för improvisation, vilket bör visa sig i deras material. En 

klassisk gitarrlärare arbetar förmodligen annorlunda med material eftersom improvisation inte 

är en lika självklar del inom den klassiska musiken, som enligt våra uppfattningar bygger mer 

på repertoar och teknik. 
Andra arbetsplatser innebär sannolikt andra förhållningssätt till såväl engagemang som 

material. Gymnasieutbildningarna som informanterna arbetar på har alla intagningsprov, 

vilket bör leda till att de som kommer in redan besitter ett visst mått av engagemang. En elev 

som aldrig har spelat tidigare bör rimligtvis engageras utefter andra premisser än en 

gymnasieelev. Nybörjareleven har inga tidigare erfarenheter att bygga vidare på, åtminstone 

inte rent speltekniskt. Däremot kan det finnas musikaliska preferenser hos nybörjareleven sen 

tidigare. 

En privatlärare som får betalt per lektionstillfälle kan vara ett annat område att utforska. 

Elevens engagemang och intresse är direkt avgörande för privatlärarens inkomstkälla, och om 

intresset eller engagemanget dalar kommer eleven troligen sluta. Bristande engagemang får i 

det här scenariot en mer direkt konsekvens för privatläraren än för gymnasieläraren, i och med 

att privatlärarens ekonomi kan sägas direkt påverkas av elevens engagemang. 
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