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Sammanfattning  
Detta arbete tar upp de jämförelser som finns mellan fyra baslärare som jag anser vara bra 
pedagoger. Genom intervjuer har jag försökt ta reda på vad nycklarna till en bra 
basundervisning är. Eftersom att det inte finns något facit vad det gäller att undervisa på ”rätt 
sätt” så är detta arbete lite som en diskussion kring hur olika lärare jobbar och varför de valt 
just dessa metoder. 
 
Det finns några olika basböcker som alla verkar ha använt sig av, men i stort sett gör alla 
baslärarna sitt eget material vilket gör att de kan individanpassa sin undervisning för varje 
elev. 
 
Alla fyra tillfrågade jobbar som frilansmusiker vid sidan om sitt läraryrke vilket gör att de 
hela tiden får input utifrån, vad gäller musiker och vad som gäller i frilansvärlden, men även 
från eleverna som kanske lyssnar på något band som man som lärare inte känner till. 
Eleverna, i sin tur, får då undervisning av någon som vet vad som krävs för att klara sig som 
musiker i dagens samhälle. 
 
Baslärarna som tillfrågats är alla ”allround” basister vilket gör att alla elever får en mycket 
gedigen basundervisning som innefattar många stilar. Genom deras ödmjuka inställning till 
både människor och musik så blir de även som ”mentorer” vilket gör att eleverna lär sig saker 
om musik, men även det som rör livet runt musiken. 
 
Dessa egenskaper kan vara ett bra svar på varför de fyra tillfrågade baslärarna är så bra och 
omtyckta baslärare, men som sagt, det finns inget facit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sökord: Baslärare, basist, lärare, bas 
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1. Inledning 
 
Jag har länge funderat över vad det är som gör en baslärare till en bra baslärare. Eftersom jag 
själv har tänkt mig ett yrkesliv som baslärare så har jag ett intresse av att veta hur det kommer 
sig att vissa baslärare upplevs som bättre än andra. Som liten så tyckte jag alltid det fanns 
något tilltalande med basen i musik och basister i band i synnerhet. Någonting gjorde att jag 
förstod att basen är något slags fundament i musiken. Det är ju faktiskt basen som bestämmer 
vilken grundton ackorden får, men trots denna ”makt” över musiken så verkar basister ofta 
vara ganska lugna och trygga personer som inte vill ta allt för stor plats (med vissa undantag). 
Jag tror att vetskapen om att man som basist har ansvaret för både det rytmiska och för att 
ackorden får rätt baston gör att man är väldigt noggrann när man t.ex plankar låtar inför en 
konsert eller tar fram material till en baslektion. På samma sätt som att vissa människor inte 
ens uppfattar basen i musik så kan det låta förfärligt om basisten spelar fel. Med andra är man 
som basist ibland ganska ”osynlig”, men om basen försvinner är det många som höjer på 
ögonbrynen. Hur lär man då ut denna mentalitet? Vilka passar in på yrket som baslärare? Hur 
gör man för att samtidigt kunna ha en frilanskarriär?    
 
Instrumentallärare är ett yrke som innefattar väldigt många parametrar; såsom planering, 
personkännedom, stort kunnande inom sitt instrument, stresstålighet etc. En baslärare har 
alltså väldigt mycket att fundera på innan han/hon ens har mött sin elev. Jag vill undersöka 
om det finns något samband hos de baslärare som jag själv känner har haft en stor betydelse 
för mitt basspel samt gett mig motivation att själv vilja bli baslärare. Hur gör dessa baslärare 
för att plocka fram ett bra material för varje enskild elev, och hur hinner de med allt samtidigt 
som de är musiker?  

 
 Genom mina utbildningsår har jag haft fyra baslärare som var för sig kommit att inspirera 
och motivera mig på ett sätt som gjort att jag valt att själv vilja utbilda mig till att bli bas- och 
ensemblelärare. Självklart är det så att mycket har att göra med personkemi mellan olika 
människor men någonting har gjort att jag fått ett förtroende för dessa baslärare och därmed 
tagit till mig en del av varje persons råd och tips. En anledning skulle kunna vara att vi 
förutom att spela pratat mycket om frågor som rör det som händer runtomkring själva 
spelandet. Konserten eller baslektionen tar ju relativt lite tid i anspråk om man ser till 
förberedelser. Man kan ju sitta och planera, repa, öva och planka låtar i timmar inför en 
lektion eller en konsert som varar i en halvtimme. Under min tid på Kungl. Musikhögskolan 
har jag haft metodikundervisning i ämnet bas där jag fått grundläggande kunskap i vad man 
ska tänka på när man sen själv kommer ut och ska jobba som lärare. Det som varit som en röd 
tråd på dessa lektioner är vikten av att ha mycket material, att man planerat upp sitt arbete väl 
och att man bör ha en ödmjuk inställning till undervisandet. Det hela handlar på något sätt om 
att försöka hitta en bra undervisning genom att testa material från olika infallsvinklar, så att 
man till slut hittar det som funkar bäst för varje baselev. Med andra ord hitta en 
individanpassad basundervisning.  
 

Jag har upptäckt att det som man bör vara uppmärksam på vid t.ex en konsert är snarare det 
praktiska än det rent speltekniska. Var kommer jag att stå på scenen? Kommer jag att se alla 
musiker? Ska jag byta mellan el- och kontrabas under spelningen och hur gör jag det på 
smidigast sätt i så fall? Vet jag hur dirigenten visar ett visst parti i låten om sådant finns? Det 
gäller även lärarbiten, när börjar lektionerna? Har jag kopierat upp alla papper etc.? Med 
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andra ord förväntas det att spelandet redan finns där vilket innebär att man aldrig bör sluta öva 
på att spela. Man bör snarare utöka sin övning genom att från början tänka igenom saker som: 
hur kommer detta att fungera i praktiken? Dessa frågor är sådana jag och de tillfrågade 
baslärarna har pratat mycket om på lektionerna förutom att gå igenom låtar/övningar. Det 
gäller att kunna ta in hela scenariot, inte bara vara en ekvilibristisk basist för det finns det 
många av. Den som får jobbet behöver nödvändigtvis inte vara ”den bästa”, det kan räcka 
med att du är väl förberedd och kommer i tid. Sen skadar det inte med en gnutta sunt förnuft 
vad gäller att kunna läsa av situationer, personer och vad man säger och till vem. Vetskapen 
om allt detta och att vi pratat igenom sådana situationer har gjort att jag skaffat mig en bra 
grund att stå på inför min egen baslärar- och musikerkarriär. Men frågan som jag vill ha svar 
på är fortfarande: Finns det några likheter mellan dessa fyra baslärare och vad är det som gjort 
att de inspirerat mig till att vilja jobba som baslärare?    

 
 

Syfte  
Syftet med denna uppsats är att undersöka om de finns några gemensamma faktorer mellan 
olika baslärare som jag anser vara bra och som gjort att jag själv velat bli frilansmusiker och 
baslärare. Genom att intervjua fyra, av mig, utvalda lärare ska jag försöka hitta kärnan i vad 
det är som gör en baslärare till en bra baslärare och varför vissa har förmågan att snabbt nå 
fram till eleven i sin undervisning och vara lyhörda och kunna anpassa undervisningen efter 
gällande förutsättningar.   

 
 

Frågeställning 
Finns det någon gemensam faktor mellan de ”bra” baslärarna?  
Har de använt sig av liknande litteratur? 
Vad anser de vara den viktigaste uppgiften som baslärare?  
Hur väljer de material?  
Är dessa lärare yrkesverksamma musiker?  
Hur stor roll spelar personkemin mellan lärare och elev? 

 

Metod 
För att få svar på mina frågor så har jag intervjuat fyra baslärare som jag själv tycker är 
speciellt bra. Dessa fyra fick samma frågor, men det gavs även tillfälle att prata runt frågorna 
ifall det dök upp ett intressant sidospår. Efter många försök att försöka hitta information, både 
på internet och i bibliotek, angående hur basister brukar uppfattas av andra musiker så inser 
jag att det skrivits om ämnet , men mestadels är det personliga uppfattningar. Jag har inte 
funnit någon specifik litteratur kring just basister när jag sökt på sökmotorn Google (hur 
uppfattas basister? Basister, uppfattning? Basistens roll) vilket gjort att jag inte kommer att 
redovisa någon information om detta förutom mina egna tankar och erfarenheter om ämnet. 
Mer om detta under rubriken tillvägagångssätt. 
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2. Bakgrund  
 

Allmänt om läraryrket 
I boken ”De livsviktiga” skrivs det att lust att undervisa är en förutsättning för att kunna bli 
lärare1. Men samtidigt är det många som hamnar i läraryrket genom att en rektor eller 
föreståndare vill ha just dig som lärare på sin utbildning, oavsett om det finns några 
utbildningspapper eller ej2. Att vara lärare innebär att leva i en föränderlig värld. I takt med att 
samhället förändras så måste givetvis skolan utvecklas i samma takt, därför blir läraryrket 
väldigt intressant3.  
 
Enligt Egidius så bygger dagens undervisning på: inspiration, pedagogisk etik, verklighet och 
konstruktion, vi är alla olika, omväxling i rollen och uppgifterna som lärare.4 
 
Vidare menar Egidius att man i dagens skola ska lägga vikten på de lärande istället för 
lärarens undervisning. Det finns två områden som bör beaktas: att man använder det som man 
håller på att lära sig och att det man lär sig ska vara stimulerande och berikande.5  
   Enligt Christer Stensmo så finns det tre viktiga kompetenser som en lärare bör ha. Dessa är: 
 
Ämneskompetens: kunskap om begrepp, fakta och teorier i undervisningsämnen ur såväl 
samtida som historiskt perspektiv, erfarenhet av forskning och kunskapsutveckling inom 
dessa ämnen samt förmåga att kritiskt granska ny kunskap inom ämnena.  
Didaktisk kompetens: att kunna planera, genomföra och utvärdera undervisning med 
avseende på val av innehåll, metod och varför man gör detta. 
Ledarkompetens: att kunna organisera och leda skolklassen som arbetande kollektiv: hantera 
frågor om disciplin, ordning och elevomsorg, gruppera elever för olika arbetsuppgifter och 
interaktionsmönster, individualisera elevers arbete och lärande.6 
 
I boken ”Spelrum” av Robert Schenck kan man läsa om hur priviligerad man som lärare är. 
Man kan genom sitt undervisande skapa en väldigt bra grogrund för eleven att stå på inför sitt 
kommande musicerande men å andar sidan kan det, om det vill sig illa, bli så att eleven aldrig 
någonsin mer vill hålla i ett instrument.7Schenck skriver även att bedriva en lustfylld och 
samtidigt högtstående undervisning kan verka som en självklarhet.8 Men hur gör man detta på 
kortast möjliga tid och samtidigt visa på glädje och gemenskap? Svaren är många och 
varierande. Enligt Egidius så är ett sätt att försöka komma runt detta att se läraren som en 
inspiration.9 I avhandlingen ”Om man inte vill spela - då blir det jättesvårt” kan man läsa om 
kontextuellt respektive institutionellt lärande. Det förstnämnda innebär att man bör känna till 
hur elever lär sig saker utanför skolan i och med att det enligt forskning visat sig att barn 
                                                
1 Bjärvall. K & Blombäck. R (2007) De livsviktiga s.98, Lärarbundets Förlag, Stockholm  
2 Mats Karlsson, personlig kommentar  Fryshusets Rockmusikerlinjes lärarstab, 2009-04    
3 Egidius. H (2005) Att vara lärare i vår tid s.1, Bokförlaget Natur och kultur, Stockholm  
4 Egidius. H (2005)s.17  
 
5 Egidius. H (2005) s. 18-19 
6 Stensmo. C (1997) Ledarskap i klassrummet s.7,  Studentlitteratur, Lund  
7 Schenck. R (2000) Spelrum – en metodikbok för sång- och instrumentalpedagoger s.15,: Bo Ejeby Förlag, 
Göteborg 
8 Schenck. R (2000) s. 19 
9 Egidius. H (2005) s. 17 
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exempelvis kan klappa ganska svåra rytmer när de hoppar hopprep på rasten. Ber man dem 
göra samma sak på en lektion kan det vara så att de står helt handfallna inför uppgiften. Det 
institutionella lärandet innebär att man på institutioner får lära sig saker i en miljö där detta 
normalt sett inte bedrivs vilket kan göra att informationen inte fastnar hos elever i och med att 
lära sig inte är förankrat i någon verklighet.10 Med detta menas att man t.ex kan läsa en kurs 
på en högskola som handlar om arbetsmarknaden, men det är inte förens man själv är en del 
av den som man förstår vad man ska med kunskapen till. Enligt Nelson (1996) så är det så att 
människan först lär sig ord för att långt senare förstå dem. Byter man ut ord mot exempelvis 
noter så kan applicera detta på en musiklektion. 
 
 

Motivation 
 

Så här beskriver Schenck ett undervisningsförlopp: 
”En bra start samlar och fångar, ger en musikupplevelse och underlättar kvalitet i spelet /…/ 
Ett bra slut gör att eleverna lämnar lektionen med självförtroende, tydliga läxor och ett minne 
av välklingande musik.”11 

Det viktigaste, enligt Schenck, är alltså början och slutet på lekionen. Det är det som fastnar i 
elevens minne. 

Enligt Schenck så är jag-kan-känslan av yttersta vikt för att undervisningen ska kunna gå 
framåt. Genom motivation och repetition kan man nå mycket längre än om man bara lär sig 
en låt och sen direkt går vidare. Barn och ungdomar har större behov av att repetera än vuxna 
och när man spelar låten igen så infinner sig ett sorts lugn hos eleven.12 Så länge läraren är 
medveten om detta så effektiviseras undervisandet. 
Så här beskriver Johansson ensembleundervisning: 

”Ensemblespel med en medveten ledare lär inte bara ut musikaliska färdigheter utan fostrar 
även till kunskap i lagarbete med andra människor”.13  
 
Eftersom att musik ofta handlar om att spela tillsammans med andra eller i det här fallet att 
undervisa en eller flera elever så krävs det att det finns en god social kompetens. 
Det underlättar att undervisa om läraren tycker om yrket och vill nå ut till sina elever.   
 
I boken ”De livsviktiga” så tar man upp vikten av att tycka om det man håller på med. Detta 
beskrivs med att den största drivkraften för att lyckas är kärleken till yrket och lärandet. 14  
Det är viktigt att man skapar ett förtroende hos eleven, först då kan de ta in vad läraren säger. 
I  ”Ensembleledning” beskrivs det om ämnet:  
 
”Ledarskap är som sagt ingen talang som en del har och andra inte, utan det är snarare en 
förmåga eller kompetens som utvecklas genom kunskap, erfarenheter och reflektion”15 

                                                
10 Calissendorff. M (2005) Om man inte vill spela- då blir det jättesvårt s.25-26, Örebro universitet  
11 Schenck. R (2000) s. 227 
12 Schenck. R (2000) s.54 
13 Johansson, L (2005). Ensembleledning – Ledarskap i mindre musikgrupper s.127, Lund: Studentlitteratur  
14 Bjärvall, K & Blombäck, R (2007) s. 5  
15 Johansson, L (2005) s. 127 
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Johansson menar att ju längre man jobbar som lärare, desto bättre och tryggare blir man i 
situationen. Med detta kommer erfarenheten. 
För att skaffa sig erfarenheter och kunskap så krävs det att det finns motivation . 

Enligt Stensmo så kan man dela in motivation i tre delar: inre, yttre och interaktiv. Med inre 
motivation menar man att målen finns inom människan i form av behov som ska 
tillfredställas, med yttre motivation menar man att målen finns i den omgivande miljön och 
interaktiv motivation innebär samspelet mellan en situation och en person.16 Stephen 
Nachmanovitch skriver att allt man gör, spelar, dansar, varje händelse återspeglar en själv 
med alla fel och brister.17 Så här skriver han angående att alla som spelar inte har intentionen 
om att bli musiker på heltid: 
”… det  stora flertalet elever är inte inställda på att bli musiker. De kommer att spela och 
”spisa” musik ensamma och tillsammans med andra för nöjes skull. De vill kanske kunna 
spela så bra att familj och vänner kan ”njuta” av det. Dessa elever kommer senare ingå i den 
initierade lyssnarskara som konsertarrangörer och vi artister hoppas möta” 18 
 
Med detta menar Nachmanovitch att det är av yttersta vikt att man som lärare lägger lika 
mycket kraft på alla elever, oavsett nivå. De som inte kommer att ha ett liv som musiker 
kanske är musikernas nästa publik och publik måste finnas för att det ska kunna finnas 
konserter. 

 

Förebild 
I boken ”Spelrum” av Schenck skrivs det att en lärare ska föregå med så gott exempel som 
möjligt när det gäller att förebilda, i detta fall musikaliskt19. Schenck menar även att man som 
lärare ska spela mycket med och för sina elever för att sedan låta dem härma det man precis 
spelade. Man bör även spela med sitt ”bästa spel” även om låten är väldigt enkel20. Man ska 
helt enkelt utmana elevens kunskap och sätta ribban högt för att den ska vilja kämpa för att nå 
högre höjder. 

   Enligt Johansson så finns det några grunder man bör ha som ledare och förebild. Dessa är: 
Självkännedom, tolerans, positiv inställning, engagemang, empati, öppenhet och 
struktur/flexibilitet.21 Enligt Schenck så har en instrumentallärare ”tre roller” som kan 
förkortas med I, M, och P där I står för instrumentallärare, M för musiklärare och P för 
pedagog. Det som skiljer dessa tre roller åt är att när man lär ut olika grepp och 
tonbildningsteknik osv. så anses man vara instrumentallärare, när man undervisar notläsning 
och frasering etc. så är det rollen som musiklärare som träder in och pedagogrollen träder i 
kraft när man uppmuntrar eleven till exempelvis samarbete och hänsyn. 22  

 
 

                                                
16 Stensmo. C (1997) s. 97-99 
17 Nachmanovitch.S (1990) Spela fritt s.30  Bo Ejeby förlag, Göteborg  
18 Schenck. R (2000) s. 30 
19 Schenck. R (2000) s.39 
20 Schenck. R (2000) s. 42 
21 Johansson. L (2005) s. 128-130 
22 Schenck. R (2000) s. 22 
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Lärstilar 
Enligt Calissendorff så lär sig elever saker på olika sätt. Detta gör läraryrket till ett flexibelt 
och problemlösande arbete vilket skapar nya utmaningar hela tiden. Det beskrivs även i boken 
hur man kan dela in lärstilar i fyra ”varianter”.23  
 
♦ Innovatörer 
♦ Analytiker 
♦ Förnuftiga människor 
♦ Dynamiska  
 
För att kunna undervisa elever så bör man vara bekant med vilka lärstilar som finns och, om 
det går, göra sådana uppgifter som får varje elev att visa vilka styrkor respektive svagheter de 
har. Calissendorff skriver vidare att det gynnar elevers studier om lärarens metoder matchar 
elevers olika lärstilar.24 
 
 
 

Intelligenser 
I boken ”Ledarskap i klassrummet” kan man läsa om Howard Gardners teori om olika 
intelligenser. Musiker har enligt honom en ”musikalisk intelligens” som innebär förmågan att 
uppskatta rytmer, toner och klanger. Musiker är även känsliga för tonhöjd, tonkvalitet och 
rytm samt känsliga för musikens komplexitet och emotionella kraft. Enligt denna teori så har  
lärare oftast en ”interpersonell intelligens” vilket bland annat innebär att man har lätt för att 
förstå andra människors sinnestillstånd, temperament, behov och önskningar. Om man ser till 
att en lärare förhoppningsvis är en god planerare så borde man även kunna räkna in logisk-
matematisk intelligens och en intrapersonell intelligens. Dessa två innebär bland annat att ha 
förmågan att: tänka abstrakt, vara precis, ha ordning och reda, vara väl medvetna om egna 
känslor och värderingar samt ha god självkännedom. 25    
 
 
 

Material 
Enligt Calissendorff förefaller det vara ett problem att många lärare pratar och instruerar mer 
än de spelar och låter eleven spela under en lektion26.  
   I boken ”De livsviktiga” beskriver en lärare hur hon efter sina första pass på en ny skola 
undrade om det musikteori verkligen skulle ta så mycket plats på musiklektionerna. Hon 
ringde sin rektor som hon haft på sin högskoleutbildning som replikerade med att: ”Gör vad 
du vill bara ungarna och du har roligt”, då förstod hon att det var det som var det enkla 
svaret.27 Enligt boken ”Betydelsefulla lärare” så kan det vara en väldigt liten del av 
undervisningsformen för vissa elever som måste rättas till för att föra undervisningen vidare. 
Där beskrivs det hur en elev hade stora problem med att lära sig multiplikationstabellen. När 
läraren frågade vad det var som var så svårt så svarade elev: Det största problemet är att jag 
                                                
23 Calissendorff. M (2005) s.35 
24 Calissendorff. M (2005) s. 36 
25 Stensmo. C (1997) s. 178 
26 Calissendorff. M (2005) s. 29 
27 Bjärvall. K & Blombläck. R (2007) s.52 
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inte kan lära mig vad 7*8 blir. Efter att eleven fått hjälp med detta tal så föll det mesta på 
plats av bara farten. 11 Jerry Bergonzi är en saxofonist som skrivit många böcker om bl.a 
solospel och hur man kan tänka runt improvisation i musik. Han har utvecklat ett eget system 
för hur man på ett enkelt sätt kan lära sig spela solo på ganska svåra harmonier med hjälp av 
att spela efter ett visst mönster på durackord och ett annat mönster på mollackord. Enligt Jerry 
så är det väldigt många människor som går för fort fram vad det gäller övning. Han påpekar 
att om man bara lär sig varje låt/uppgift som man får så kommer det gå mycket enklare i 
framtiden beroende på att mycket av det du lär dig på en låt/övning kan man applicera i 
många andra sammanhang.28 
 
 

Psykologi och humor 
I boken ”Utvecklingspsykologi” tar man upp det som Erik Homburger Eriksson kallar för 
identitet respektive identitetskris. Det handlar om att hitta sig själv och försöka klargöra 
exempelvis: vem är jag? Vad vill jag? Detta är viktiga aspekter att ta hänsyn till beroende på 
att vissa elever under ungdomsåren kan få en ickeintegrerad jagbild och då få svårt att komma 
andra människor nära.29 Efter att man passerat 20-års gränsen så träder man in i vad Eriksson 
kallar för ”den sjätte fasen” som kännetecknas av närhet och motsatsen isolering. Det handlar 
om att våga komma nära någon utan att förlora sig själv, även om att vara i en grupp 
respektive att vara ensam.30 I boken ”Spela fritt” som är skriven av musikern Stephen 
Nachmanovitch står det att ”Om vi inte gör fel är det sannolikt att vi inte gör någonting alls” 

31. Nachmanovitch ger även ett exempel på vilka hinder som kan vara i vägen rent 
psykologiskt. Han berättar i sin bok om konstnären Michelangelo teori om statyer: ”Statyn 
finns redan i stenen, den har varit där sedan tidens begynnelse. Skulptörens uppgift är att se 
den och frigöra den genom att försiktigt skrapa bort överflödigt material”.32 Om man 
sammanfattar de tidigare två teorierna av Eriksson och Nachmanovitch så innebär det att man 
måste våga vara sig själv och i och med det våga göra fel utan att tappa tron på sig själv. För 
att hitta den balansen så kan det vara bra att kunna ta vissa situationer med ”en klackspark”, 
med andra ord se ”humorn i allvaret”.  En person som visar prov på detta är Fredrik 
Lindström som skrivit många böcker om det svenska språket  genom att berätta om ”roliga 
ord” och talesätt blandat med sådant som är grundfakta. I och med detta så har han fått väldigt 
många människor att läsa hans böcker och samtidigt ”bildat” många om förekomsten av det 
svenska språket utan att de kanske själv märker hur mycket som går in. De som läser 
böckerna får både humor och fakta.33  
 

 
 

 
 

                                                
11 Ronsten. C (2007) Betydelsefulla lärare s.32 Betydelsefullas förlag, Eskilstuna 
28 Bergonzi. J (1994) Melodic structures  s.51 Advance music, West Germany  
29 Hwang. P och Nilsson. B (2003), ”Utvecklingspsykologi”, Andra utgåvan s. 40 Natur och kultur, Stockholm  
30 Hwang. P och Nilsson. B (2003) s. 41 
31 Nachmanovitch. S (1990) s.36   
32 Nachmanovitch. S (1990) s. 36 
33 Lindström. F (2000) ”Världens dåligaste språk”, Albert Bonniers förlag, Danmark 
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3. Tillvägagångssätt  
 
Denna undersökning är främst gjord med hjälp av intervjuer. Jag valde att intervjua fyra av de 
lärare som jag själv haft och anser ha varit väldigt bra och motiverande. Undersökningen är 
kvalitativ34  , inom samhällsvetenskaperna ett samlingsbegrepp för olika arbetssätt 
som förenas av att forskaren själv befinner sig i den sociala verklighet som 
analyseras, att datainsamling och analys sker samtidigt och i växelverkan, samt att 
forskaren söker fånga såväl människors handlingar som dessa handlingars 
innebörder. Det finns dock vissa standardiserade frågor. Alla lärare fick samma frågor 
och svaren skrevs ner för hand. Jag valde att sammanfatta varje intervju genom att skriva ned 
som en artikel och korrigera vissa delar för att få bättre flyt. Exempelvis så tog jag bort 
upprepningar och liknande. Varje lärare har fått läsa och godkänna ”sin intervju”.  
 

 
Dessa fyra är:  

♦ Mats ”Limpan” Lindberg (Fryshusets musikgymnasium och  Rockmusikerlinjen)  
♦ Mats ”Mackan” Englund (Rytmus musikgymnasium) 
♦ Robert Sundin (Kungl. Musikhögskolan och Södra Latins musikgymnasium)   
♦ Anders Johnsson (Lunnevads folkhögskola).  

 
Vid intervjutillfällena med dessa fyra baslärare så gavs det möjlighet att fördjupa sig och 
diskutera frågor runt lärande och vilken syn just dessa lärare har på att ge lektioner, planering, 
hur man bör vara som förebild etc. För att kunna göra dessa intervjuer mer djupgående så 
valde jag att avgränsa mig till fyra lärare. Svaren skrevs ner för hand för att sen sammanfattas 
och redovisas som en ”artikel”. Detta för att jag vill att det ska vara personliga och berättande 
intervjuer. De fyra lärarna har alla en liknande bakgrund, de började med att vara ute och 
spela som musiker innan de valde att börja arbeta som lärare. Alla är dock fortfarande högst 
aktiva som musiker. Jag vill undersöka om deras bakgrund och vad de gör nu har någon 
inverkan på deras sätt att undervisa.  
 

 

Genomförande 
Intervjuerna genomfördes antingen på arbetsplatsen, i hemmet eller på ett café. Jag ville att 
det skulle vara så avslappnade intervjuer som möjligt så att alla fyra fick en chans att tänka 
efter och reflektera över frågorna. Frågorna var avgränsade för att till största del handla om 
basläraryrket men det fanns också vissa specifika musikerfrågor för att undersöka om det har 
någonting med undervisandet att göra. Varje intervju tog ungefär en och en halv till två 
timmar. Intervjuerna gjordes så objektivt som möjligt, vilket i det här fallet innebär att jag 
ställt även de frågor som jag tror jag vet svaret på för att eventuellt få ännu mer information 
om hur läraren ser på just denna fråga. Det går dock inte att komma ifrån att jag känner alla 
som är tillfrågade och att jag själv haft dessa som lärare. Efter varje intervju sammanfattade 
jag svaren samt korrigerade upprepningar etc. Jag skrev sedan ner dem i artikelform. Alla 
baslärarna har fått läsa och godkänna sina respektive intervjuer.  
                                                
34 http://www.ne.se/lang/kvalitativ-metod, Nationalencyklopedin, webbutgåva 20100520  
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4. Resultat 
 
 

Intervju med Mats Lindberg 
 
Första gången jag kom i kontakt med Mats Lindberg var när jag gick som baselev på 
Rockmusikerlinjen (RML) som är en folkhögskoleutbildning som bedrivs på Fryshuset. Mats 
Lindberg , eller ”Limpan” som han kallas av dem som känner honom, jobbar både på RML 
och på Fryshusets musikgymnasium vilket gör att han jobbar 100 % som bas- och 
ensemblelärare. Jag gick på RML mellan 2004 och 2005 och sedan dess har vi behållit 
kontakten vilket gjort att jag under min tid på Kungl. Musikhögskolan (KMH) har gjort 
mycket av min praktik på Fryshuset. Främst på deras musikgymnasium, men även en del tid 
på RML. 
 
Denna intervju gjordes på Fryshuset. Jag ville att intervjun skulle vara som ett vanligt samtal, 
(i den mån det går när man har frågor framför sig), därför blev det ganska många sidospår. 
 
”Limpan” har varit lärare sedan 2000. Innan han började på Fryshuset så jobbade han på lite 
olika skolor såsom Rytmus, Danderyds musikgymnasium och Kulturama. Han har själv gått 
som elev på Kulturama. Jag gick en allmän musiklinje där, som var väldigt bra säger 
”Limpan” och jämför den med sin senare skolgång på KMH som inte alls var lika 
motiverande.  
 

– Jag sökte till ”ackis” när jag redan hade varit ute och spelat en hel del, bl.a. med Janne 
Schaffer. Tanken var att förkovra mig i musiken och lära mig mer rent teoretiskt om 
musik. Utbildningen som jag gick var musiker med pedagogisk inriktning, men jag 
gick individuell studiegång så jag hade lagt upp schemat efter mina egna önskemål. 
Det höll i två år sen började jag spela mer och mer och skolan hamnade längre ner på 
prioriteringslistan säger Limpan och fortsätter att förklara: 

 
– Jag och några kompisar lade skolan åt sidan och började istället att "gigga". Efter ett 

års tid mötte vi Stefan Brolund (dåvarande prefekt på KMH) på en spelning. Han 
tyckte att vi borde göra klart det vi påbörjat på skolan för att kunna få ut våra papper. 
Efter det samtalet så tog jag upp studierna igen och gjorde klart utbildningen. Men 
tiden på Musikhögskolan beskriver ”Limpan” som ganska omotiverade.  

– När jag gick där hade jag inte några tankar på att jag skulle vilja vara lärare. Där utgår 
man från att man ska kunna allt på förhand. Dessutom är det enligt min mening för 
mycket jazzfokus säger Limpan. Vad hände med rock och pop? 

 
Men idag är han väldigt glad över att ha papper på sin lärarutbildning i och med att det blivit 
viktigare att kunna visa upp dessa både när man söker jobb, men även för att ”sitta säkert” på 
det lärarjobb man har.  
 
Jobbet på ”frysen” passar ”Limpan” utmärkt och han trivs väldigt bra med sina 
arbetskollegor. Han lägger stor vikt vid det sociala spelet kring läraryrket: 
 
      – Man måste vilja jobba med människor, säger Limpan och ler. 
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Genom att vara lärare så lär jag mig nya saker. Jag upptäcker saker med mitt eget spel hela 
tiden, saker som jag sen kan göra om till övningar för mina elever. Hans inställning till 
lärandet utgår från att eleven och läraren ska ha kul! Limpan skräddarsyr lektionerna 
individuellt efter varje elev, i möjligaste mån.  
 

– Vissa övningar är universella, men jag försöker att se vad varje person behöver säger 
han entusiastiskt! Det är en stor ”kick” när man ser att en elev utvecklas. 
Stilkännedom är det viktigaste, inte spelskickligheten. Man måste börja med att 
förklara hur själva basen funkar, sen börja spela. De snabba tekniska bitarna kommer 
långt ner på listan. Om man senare i livet ska jobba som musiker så är det främst 
stilkännedom man behöver säger Limpan. Den andra delen av yrket är den som 
mentor för en klass. Det handlar mycket om att försöka ha en så bra kontakt som 
möjligt med både elev och förälder. Om det dyker upp problem så är jag väldigt 
noggrann med att inte ”ta med dessa hem”, utan försöker lösa dem under arbetstid. 
När man är hemma så måste man försöka att inte tänka så mycket på arbetet. Det är 
väldigt viktigt att hålla isär privatliv och jobb.   

 
Han är själv en högst aktiv musiker vid sidan av sitt lärarjobb, har bl.a. varit med i många 
musikaluppsättningar på ex. Oscarsteatern. Jag frågar hur han hinner med detta när lärarjobbet 
uppgår till 100 %? 
 

– Det gäller att ha en förstående familj, vilket jag har. Dessutom måste du vara bra på att 
planera upp din tid. Jag har planeringstid som ingår i mitt läraryrke, så där försöker jag 
se till att saker och ting inte krockar om jag vet att det är en spelperiod. Man bör också 
se till att sova ordentligt. Vissa av mina musikerkollegor har bara spelningen på 
kvällen att tänka på, medan jag ofta har jobbat på Fryshuset hela dagen innan.  
”Limpan” tycker att det är väldigt viktigt att vara aktiv musiker när man är lärare.  

 
Man måste kunna berätta vad det är som gäller här och nu, inte vad som var inne för 20 år 
sen säger han och berättar att han försöker att hålla sig uppdaterad på ny musik hela tiden. 

 
– Jag gillar verkligen pop. Om jag fick välja en musikstil så skulle det bli pop säger 

Limpan och skiner upp! På senaste tiden har jag lyssnat väldigt mycket på Cold play 
och The Killers. Det är helt fantastiska band. Man får inte fastna i ”gamla skolor” när 
det gäller musik. Man måste hela tiden försöka att hänga med i utvecklingen. Inom 
jazzen kan det lätt bli så att allt ska låta som det gjorde på 50 och 60-talet, vilket kan 
vara jättebra men inte när allt låter så. 

 
Vi avslutar samtalet med att prata om hur mode och musik hör ihop. Jag berättar att jag 
reflekterat över att alla som jobbar på Fryshuset har en medveten klädstil som man förknippar 
med just rock och pop.  
 

– Jag tror inte att man kan jobba med denna musik om man inte har ett genuint intresse 
för stilen och det märks även rent klädmässigt.  

 
Avslutningsvis så pratar vi om vilken ”kick” det kan vara att höra ny musik, och Limpans 
entusiasm lyser igenom. Det är väl så en bra lärare ska vara antar jag!     
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Intervju med Mats Englund 

 
Jag träffade Mats Englund, eller ”Mackan” som han kallas, första gången 2001 när jag 
började på en utbildning som hette Memus. Detta var den första utbildningen jag gick efter 
gymnasiet och även den första utbildningen jag gick på som baselev (gick musikgymnasium 
på gitarr). ”Mackan ” blev som en mentor för mig och jag har lärt mig väldigt mycket bra 
saker av honom när det gäller basspel och hur man undervisar. Därför var det självklart för 
mig att intervjua Mackan för detta examensarbete. 
 
Mats ”Mackan” Englund jobbar på ett musikgymnasium som heter Rytmus och är beläget i 
Sickla i utkanten av Stockholm. Tidigare jobbade han på en annan utbildning som hette 
Memus (senare AMP). Den är idag nedlagd.  
 
Vi träffas hemma hos Mackan en fredagsförmiddag. Han bjuder på kaffe och vi börjar 
samtalet med att ”prata bas”. Detta är något som varit genomgående för alla mina intervjuer, 
och det är alltid lika kul att höra om någon ny bas inhandlats eller hur senaste spelningen gick. 
 
Vi börjar intervjun och jag frågar hur länge Mackan jobbat som baslärare: 
 

– Jag har jobbat som lärare i 14 år. Innan dess jobbade jag enbart som musiker, men 
efter ett tag så började jag jobba på lite olika skolor (bl.a. Fryshuset) innan jag till slut 
hamnade på Memus och senare på Rytmus.  

 
Mackan utbildade sig på Malmö musikhögskola på deras GG-linje. Efter 2,5 år hoppade han 
av till förmån för turnerande med bl. a Mikael Wiehe och Raj Montana Band. Han ser tillbaka 
på en bra utbildning, men hade velat gå klart utbildningen för att kunna få ett papper. 
 

– Hade det varit idag hade jag nog haft svårt att få ett lärarjobb med tanke på att 
skolorna idag oftast kräver att varje lärare ska kunna visa upp ett papper på att man 
fullföljt en lärarutbildning, men tack vare att vissa skolor istället går på 
arbetslivserfarenhet så fungerade det för mig ändå. 

 
Lärarjobbet på dåvarande Memus började med att Mackan jobbade där tre dagar i veckan. 
Resten av tiden jobbade han som musiker. Detta var en perfekt kombination. Efter ett tag fick 
han mer och mer lärartid och idag jobbar Mackan heltid på sin skola. Han är fortfarande högst 
aktiv som musiker och har på senare år suttit i orkesterdiket på musikalerna Chess och 
Mamma Mia. Parallellt med det spelar han även med bl. a Lill-Babs.  
 

– Jag tror att det är väldigt viktigt att man hela tiden spelar vid sidan om läraryrket, det 
gör att jag hela tiden kan uppdatera mina elever om hur musikbranschen ser ut för 
tillfället. Det innebär också att jag funderar ganska mycket hur jag spelar vissa saker. 
Det kan ge uppslag till nya övningar för eleverna. Dessutom ger det ett bra CV för 
skolan om de kan säga att våra lärare är erfarna musiker som spelar aktivt vid sidan 
om undervisandet. 

 
Mackan jobbar heltid men säger att det går att ta tjänstledigt om det dyker upp en turné´:  

– Bara man förklarar tydligt vad man ska göra och är ute i någorlunda god tid så är det 
inga problem säger han och ler. 
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På frågan om det krävs några särskilda egenskaper för att bli en bra basist svarar Mackan: 
 

– Det krävs ett rytmiskt sinnelag och ett harmoniskt kunnande. Basister brukar inte vara 
särskilt intresserade av att stå längst fram på scen. Istället värnar basisten om sin roll 
tillsammans med trummisen och skapar en stabil grund för de andra att stå på. En 
basist tänker nog lite mer som en producent säger Mackan filosofiskt. 

 
– Basisten och trummisen brukar utveckla något slags ”musikaliskt kärleksförhållande”, 

i den mån det klaffar vill säga. Oftast blir det så och när det fungerar är det magiskt 
säger Mackan entusiastiskt. 

 
Vi pratar vidare om rollen som lärare. Mackan säger att man måste kolla läget med eleven, 
vara en god psykolog. En stor del av lärandet innefattar att eleven ska få säga sitt. Det 
viktigaste är att man ger eleverna en god insikt i stilkännedom, hur spelar man en vals etc.? 
En annan viktig del är att eleven förstår vikten av att öva och hur man övar. Det finns massa 
olika sätt, säger Mackan, och fortsätter: 
 

– Att öva långsamt är något som är underskattat, men det är en av de mest effektiva 
metoderna. 

 
Han nämner även notläsning och frasering som viktiga grundstenar för att bli en bra basist. 
Att hitta sitt eget uttryck är också något som Mackan vill framhålla; 
 

– Alla är olika och alla har sitt specifika uttryck och det ska man främja. Var noggrann 
med att ge positiv kritik. Jag brukar ha som grundregel att ge positiv kritik en gång i 
månaden säger han och menar att då kan man plocka ut någonting som verkligen är 
bra. Annars kan det lätt bli slentrian om man skulle berömma någon hela tiden. 

 
En devis som jag minns från min tid på Memus är tipsnö. Detta är ett ord som Mackan 
utformat där varje bokstav är början på några viktiga saker att tänka på för att lyckas som 
musiker. Tipsnö står för: 
 
T= kom i Tid 
I= välstämt Instrument 
P= var alltid Positiv (samarbetsvillig) 
S= spela Stilrent  
N= Notkunnig 
Ö= Öva 
 
Detta är några bra hörnstenar som man kan tänka på, säger Mackan och med tanke på hans 
erfarenhet så verkar detta vara något som är väl genomtänkt efter många år i branschen. 
 
Vi pratar vidare om undervisningen och Mackan säger att läraren blir en bra 
människokännare. 
 

– Att musicera är som att umgås fast genom musik. De man gillar spelar man 
automatiskt bra med. 
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På frågan om vad den viktigaste uppgiften som baslärare är så blir svaret att Mackan vill ge 
eleverna det som han själv fått uppleva och lära mig som musiker. Han känner ett ansvar för 
att förmedla detta till sina elever.  
 

– Jag har ett ”nybörjarkit” som jag kör med eleverna på första lektionen för att jag sedan 
ska veta vilken nivå jag ska lägga mig på. Så med andra ord så skräddarsyr jag 
lektionerna för varje individ. Jag använder 60 % eget och 40 % befintligt material 
säger Mackan. 

 
Han tycker att enskilda lektioner a´40 minuter är det bästa formatet för en baslektion och tror 
att ålder inte spelar någon roll. Är man bara intresserad av basspel så brukar det fungera bra. 
Det absolut viktigaste som en basist ska ha är, enligt Mackan, timing.  
 

– Sitter det inte ihop blir det extremt jobbigt. Attityd är också oerhört viktigt. 
 
Vi avslutar samtalet med att prata om ny musik. Mackan säger att han försöker hålla sig 
uppdaterad på vilken ny musik som dyker upp. 
 

– Jag lyssnar mycket på Spotify och några artister som jag lyssnar på för tillfället är: 
D´angelo, Coldplay, Titiyo och Melody Club säger Mackan. 

– Sen lyssnar jag gärna på Benny Andersson säger Mackan och ler.  
 
Det verkar även som att Benny Andersson gärna lyssnar på Mackan med tanke på att han varit 
basist på dennes två senaste musikalframgångar! 
 
 
 
 
 
 

   Intervju med Anders Johnsson 

 
Jag kom i kontakt med Anders Johnsson genom en lärare som jag hade på musikgymnasiet i 
Norrköping. Läraren tyckte att jag borde ta privatlektioner för Anders, vilket jag gjorde. Detta 
ledde senare till att jag sökte till Lunnevads folkhögskola där jag gick i två år med Anders 
som lärare. Detta var en mycket lärorik period och därför kändes det som en självklarhet att 
intervjua Anders för detta arbete. 
 
Vi träffas på café´ rival vid Mariatorget i Stockholm. Efter lite småprat om basar och 
spelningar börjar jag med att fråga hur länge Anders varit lärare. 
 

– I 20 år sammanlagt. Från början var jag klasslärare i Norrköping där jag även gick i 
musikgymnasium, och sen har det blivit lite olika folkhögskolor. För närvarande 
jobbar jag på Lunnevads folkhögskola utanför Linköping. 

 
Efter musikgymnasiet så gick Anders två år på Musikhögskolan i Malmö. Då var det klassisk 
kontrabas som gällde. Efter det så spelade han ett tag i orkestern på Östgötateatern i 
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Norrköping för att senare söka till musikpedagogisk linje (afro) på Kungliga Musikhögskolan 
i Stockholm (KMH).     
 
Jag frågar hur det kommer sig att läraryrket lockade? 
 

– Redan när jag gick i högstadiet och hade redovisningar i skolan så tyckte min lärare att 
jag hade fallenhet för att undervisa. Läraren tyckte att mina redovisningar var väldigt 
pedagogiska, vilket gjorde att jag började fundera på om det kanske var lärare jag 
skulle bli säger Anders med ett leende. 

 
Förutom lärarjobbet så är Anders i allra högsta grad en aktiv musiker, för närvarande till 
största delen på Oscarsteatern i föreställningen ”My fair lady”.  
Hur ser då arbetsveckan ut för Anders? 
 

– På måndagar är jag på Lunnevad och har dels individuella lektioner med basisterna, 
men även masterclass där vi jobbar blockvis med olika stilar och genrer. Främst jobbar 
vi med jazz men det dyker även upp andra genrer. På tisdagar är jag oftast ledig och på 
onsdagar brukar jag och några kompisar ”jamma” . Det är väldigt roligt och bra för att 
hålla igång spelet och få en möjlighet att testa lite nya saker som man innan bara har 
haft möjlighet att öva på själv. Torsdag, fredag och lördag spelar jag musikal på 
Oscarsteatern. 

 
Anders har spelat i olika musikaler sen 1998, om han inte varit ordinarie basist så har han 
oftast varit första vikarie. Han tycker att det är ett perfekt musikerjobb när man är lärare.  
Anders spelar även med i Anders Berglunds orkester, som ofta gör konserter i bl.a. 
Berwaldhallen. 
 
Vi pratar lite om den egna utbildningen och Anders beskriver sin tid som elev: 
 

– Det var väl lite väl ”ryskt”. Lektionerna var väldigt tråkiga, men jag tror att detta fått 
mig att vilja vända på det i min egen undervisning. När jag nu har egna elever så 
undervisar jag efter mottot att det går att ha kul på lektionerna säger Anders med ett 
skratt. 
 

Vi pratar lite om basundervisning och jag frågar om det finns egenskaper som gör att vissa 
lämpar sig bättre för att spela bas än andra? 
 

– Det spelar roll bland äldre elever. Min definition av en ”typisk basist” är en person 
som inte behöver synas så mycket, någon som man kan hålla i när det blåser och den 
som oftast kan sina grejer bäst inför första repetitionen.  

 
Vi pratar vidare om lärarens roll och jag undrar vad Anders anser vara bra egenskaper hos en 
baslärare? 
 

– Jag tror att man måste kunna entusiasmera och se till individens bästa. Man kan ex 
fråga vilken musikstil eleven lyssnar på. Vet man det så kan man sen spela både 
sådant som eleven gillar, men det blir även enklare att kunna blanda in andra 
låtar/övningar. Jag tycker att man ska blanda in musik så tidigt som möjligt, både 
genom låtar men även genom att spela övningar så musikaliskt som möjligt. 
Exempelvis så kan man istället för att spela en skala spela en melodi ”runt skalan”, en 
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melodi som låter bra men som även har tonmaterialet från skalan. Överlag så tycker 
jag att man ska spela mycket melodier. Då utvecklar man samtidigt sitt kompspel 
genom att man kan låtens melodi. 

 
– Min svåraste uppgift vad det gäller undervisandet var en elev som jag hade i 

Norrköping. Han hade blivit satt i en klassisk orkester (genom musikskolan) men 
gillade egentligen bara hårdrock säger Anders fundersamt. 

 
Vad är din viktigaste uppgift som lärare? 
 

– Det måste vara kul med musik. Det måste jag som lärare kunna förmedla. Musik är 
väldigt viktigt, det är en ”läkande process”. Mitt mål är att få eleven att inse att bara 
man jobbar hårt så kan samspelet i ett band bli så bra så att det blir ”gåshudseffekt”. 
Även en låt som kanske inte är den bästa enligt en elev kan ha vissa funktioner, 
harmoniskt och rytmmässigt, som gör att även den mest ”moderna” basisten höjer på 
ögonbrynen. Hittar man det ögonblicket, då har man fått med sig eleven. 

 
Vi pratar vidare om baslitteratur och jag frågar om det är några särskilda böcker som Anders 
använder sig av? 
 

– Det finns några böcker som återkommande i min undervisning. Dessa är en etydbok 
av John P, Storch Rabe´vol. 1 o 2 och Jerry Bergonzis böcker vol 1-4. Mitt 
grundupplägg på lektionerna bygger på vissa grundstenar som jag tycker att man bör 
få med: Notläsning är otroligt viktigt, det måste hamna högt upp på listan. Även sväng 
och timing hamnar där uppe. 

 
– Sen tycker jag att man så ofta som möjligt ska spela låtar. Både harmonik och melodi. 

Jag försöker få mina elever att tänka lite som pianister, melodin är lika viktig som 
ackorden. En annan sak som jag alltid försöker få med är högerhandsteknik och andra 
rent tekniska lösningar vad det gäller fingersättning etc. 

 
Förutom böckerna som nämndes tidigare så använder Anders främst egna övningar och 
plankningar i sin undervisning. Ibland så får eleven planka en låt till nästa lektion. Brukar 
främst vara en rock eller pop låt. Anders tycker att tycker att den bästa undervisningsformen 
är individuella lektioner som är minst 45 minuter.  
 
Finns det några tydliga skillnader mellan olika åldrar bland baselever? 
 

– Nej, men däremot så har det ibland varit så att vissa elever inte har något särskilt 
engagemang. De har inga särskilda förebilder eller lyssnar inte på någon särskild 
musik osv. Detta tycker jag är en ganska konstig inställning eftersom att man 
antagligen blivit intresserad för att spela bas genom en viss låt eller viss basist. Därför 
har jag infört lite ”historielektioner” på mina baslektioner för att alla åtminstone ska 
känna till de mest stilbildande och kändaste basisterna.    

 
Några särskilda övningar som du tycker fungerar extra bra på dina baselever? 
 

– En grundövning som är väldigt bra är att spela grundton, kvint och nia som en 
walking. En viktig del i basspel är att man försöker att skala bort ”slaggprodukter” och 
försöka hitta ett så ”rent” spel som möjligt. 
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Jag frågar avslutningsvis hur mycket Anders lyssnar på ny musik. 
 

– Varje vecka försöker jag lyssna på radio eller fråga vad eleverna lyssnar på för att 
hålla mig uppdaterad. För tillfället lyssnar jag på bl.a. Christian Walz säger Anders 
och entusiasmen lyser igenom, detta verkar även gälla för läraryrket och musikerlivet. 
En sann musikant! 

 
 
 
 
 
 
 

Intervju med Robert Sundin 

 
Robert Sundin är lärare på flera olika skolor. Dessa är Kungliga Musikhögskolan (KMH), 
Södra Latins musikgymnasium och Sigtuna kulturskola. Jag träffade ”Robban” första gången 
när jag började studera vid KMH. Jag har haft honom som lärare både i elbas och i 
basmetodik.  
 
Vi träffades i Robbans basrum på KMH för att göra denna intervju. Samtalet började med att 
vi pratade om olika basar och pedaler.  
 
Jag börjar intervjun med att fråga hur länge Robban jobbat som lärare. 
 

– I 25 år, med lite olika avbrott för studier och spelande. Utbildningen består bland 
annat av Alpint gymnasium i Tärnaby (!), 1 år på Framnäs folkhögskola (klassisk 
kontrabas), 1 år på Birka folkhögskola (klassisk flöjt) och tre år på SMI. Det är alltså 
inte bara elbas som varit huvudämnet för Robban. 
 

– När jag hade jobbat 4-5 år som pedagog och musiker så tänkte jag att det vore kul att 
utbilda mig på elbas eftersom att jag var helt självlärd på instrumentet. Så jag åkte till 
Musician Institute (MI) i USA och gick där under fem terminer säger Robban och 
berättar vidare: 

– Efter att jag gått klart så ringde de från skolan och frågade om jag ville börja undervisa 
på MI. Det hade även börjat ringa i telefonen angående bra musikerjobb, men 
eftersom att jag hade ett fast förhållande hemma i Sverige och inte var helt säker på 
om USA var rätt just då så valde jag att åka hem igen, säger Robban och tänker 
tillbaka på tiden i USA: 

 
– Jag gjorde några inspelningar med väldigt kända studiomusiker och fick möjligheten 

att vikariera för väldigt välrenommerade basister, så det var väldigt kul, men det 
kändes inte helt rätt just då. Jag var vid denna tid tjänstledig från en lärartjänst i 
Sverige, så jag visste om att jag hade jobb när jag kom hem. 

 
Robban har jobbat på KMH sen 2000, på Södra Latin sen 2003 och varit på lite olika 
kulturskolor under dessa år.  
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– Jag trivs väldigt bra med lärarna på KMH och på Södra. De flesta är ju mina 

musikerkollegor sen många år, så vi förstår varandra väldigt bra. Däremot på 
Kulturskolan är lite sisådär beroende på att vissa lärare där inte är aktiva musiker 
längre och därmed inte har samma förståelse för det som är nytt.  
 

– Exempelvis så var det så att en rektor tyckte att mina 5 terminer räknades som en 
fortbildning och inte en utbildning. Plus att när jag haft trumelever så har det varit så 
att vissa lärare höjt på ögonbrynen för hur bra dessa elever blivit, trots att läraren är 
basist (!). Men det finns tydligen ingen motivation att fråga hur man burit sig åt. 
Snarare har en viss avundsjuka infunnit sig, säger Robban och skakar på huvudet. 

 
Robban tycker att en lärare har som uppgift att hjälpa elev att hitta verktyg för att själv kunna 
gå vidare och upptäcka musik. 
 

– Man är där för att förmedla en känsla eller ett uttryck, men det får inte bli så att en 
elev blir beroende av sin lärare. Förr eller senare ska eleven spela i ett band eller 
liknande och då kan man inte ringa basläraren och fråga vilka basgångar som passar 
bäst, säger Robban och ler. 

 
En annan sak som Robban lägger stor vikt vid är vad eleven tycker om lektionerna. Han 
skräddarsyr lektionen för varje enskild elev, för att man ska få ut så mycket som möjligt 
beroende på vilken nivå man är på.  
 

– Jag vill att det ska vara en så ärlig situation som möjligt när jag undervisar. Är det 
något som inte fungerar så är det lika bra att ta upp det på en gång. Det kan låta 
fantastiskt när vissa lärare berättar om hur bra de är, men det är bara eleven som kan 
svara på detta. Därför vill jag gärna ha en öppen dialog mellan elev/lärare från början, 
säger Robert och fortsätter. 

 
– Min egen utbildning var lite sådär. Vissa lärare var jättebra, och vissa inte. Men idag 

så jobbar jag utefter en fråga som lyder: Hur skulle jag vilja bli undervisad om jag 
själv var femton år idag?  

 
Robban undervisar helst baselever en och en, men tycker att man ibland kan komplettera detta 
med att samköra vissa elever om det är information som alla har nytta av.  

– Jag tror inte att det spelar så stor roll vilken personlighet eller vilka förkunskaper man 
har när det gäller att lära sig att spela bas. Det hela handlar om att jag måste lära ut på 
lite olika sätt med vissa elever beroende på att vissa är mer aktiva och en del är mer 
passiva. Men i slutändan är det ändå så att eleven måste inse att det är de själva som 
lär sig spela bas, inte läraren. Detta gör förhoppningsvis att de blir mer självgående 
efter ett tag. Jag vill också att eleven hela tiden ska förstå vad vi gör, därför så 
förklarar jag grundligt om det är något som är oklart. Det får aldrig bli så att en lärare 
säger att den här övningen är bra även om du inte förstår den.  
 

– Jag har arbetat fram ett sätt att lära ut som fungerar väldigt bra. Mitt sätt innefattar än 
så länge ingen dator, vilket är både för- och nackdelar. Det blir mer släpande på 
böcker och skivor men å andra sidan så kan inte ett papper ”hänga sig” och vissa 
elever vill hellre ha en cd-skiva med låten istället för en mp3-fil. Det kan ju också bli 
sämre ljud med en datafil. Mitt nästa steg blir nog att i alla fall lägga över vissa saker 
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på en dator, men likväl som att jag vill att eleven ska förstå varför vissa basövningar är 
bra, så vill jag kunna förstå mig på datorn fullt ut innan jag börjar använda den, säger 
Robert. 

 
Robban lyssnar mycket på ny musik, en del som han hittat själv men även mycket som hans 
elever tipsar om. 
 

– Just nu lyssnar jag en del på bland andra: Muse, Massive Attack, Name the pet, James 
Taylor och Brad Meldau, säger Robban entusiastiskt! 

 
Vi avslutar samtalet med att prata om vilka egenskaper som man själv gillar med de lärare 
man gått för. Det finns väldigt många parametrar, men en sak som nämns är att en bra lärare 
har ett inbyggd lugn och en inre trygghet. Något som verkligen stämmer in på Robban, 
norrlänning som han är! 
 
 
 
 
 

Basläraryrke och utbildning 
 
 
I min undersökning kommer det upp lite olika svar på frågan om varför valet av yrke 
hamnade inom basundervisning.  
 
R. Sundin: Jag ville bli baslärare från första stund. 
 
M. Lindberg: Hade inget intresse av det under mina utbildningsår, det kom lite senare. Jag 
ville jobba med människor och basläraryrket passar perfekt som komplement till yrket som 
frilansande basist. Då kan jag berätta för eleverna hur saker och ting fungerar i praktiken.  
 
M. Englund: Jag fick ett erbjudande om att börja jobba som baslärare och insåg att det var 
kul att kunna förmedla kunskap inom basspel. 
 
A. Johnsson: Kände att jag hade en fallenhet för att vara lärare. Detta styrktes även av mina 
lärare redan i högstadiet. 
 
 
Svaren skiljer sig från person till person men kärnan verkar ändå vara att det finns en lust av 
att vilja förmedla en kunskap oavsett när detta intresse infunnit sig. Tre av de fyra lärarna jag 
intervjuat har utbildat sig på en musikhögskola och dessa har under tiden de utbildat sig 
samtidigt varit aktiva musiker. Detta har inneburit att deras utbildning ibland har kommit i 
andra hand till fördel för spelandet, men det har också medfört positiva effekter då spelandet 
har gett ny inspiration till studierna och vice versa. Flera av de tillfrågade har under någon 
period gjort ett uppehåll i sin utbildning eller lärarjobb till förmån för att åka på turné eller 
liknande. Alla har under årens lopp undervisat på flera olika utbildningar och därmed fått 
möjlighet att känna in vilken skola eller vilken målgrupp som passar dem bäst. De som jag 
intervjuat jobbar främst på musikgymnasium och folkhögskolor, vilket gör att deras elever har 
sökt till en specifik utbildning och därför oftast redan har en bra grundmotivation.  
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Undervisningsform 
Alla jag intervjuat hävdar att det är av största vikt att ha en ödmjuk inställning till 
undervisandet och låta eleven avgöra i vilken takt man ska gå framåt, d.v.s. i den mån det går 
skräddarsy lektionerna efter varje individ. Oavsett vilken ålder eleven har eller hur länge 
han/hon har spelat så är ändå viktigaste delen av undervisningen att få eleven motiverad. Det 
finns ett samförstånd mellan de fyra lärarna huruvida det fungerar bäst att undervisa elever en 
och en och i vissa fall två och två. Detta för att eleven/eleverna ska få en möjlighet att spela 
mer men också för att det blir mer effektivt. Man får mer gjort och behöver inte avstyra prat 
som lätt kan uppstå när man undervisar i en grupp. Det blir även lättare att höra och se om 
eleven fattat uppgiften rätt. Alla de tillfrågade är eniga om att det bör vara ett ”ärligt 
undervisande”. Detta innebär att man på en gång kan ta upp vad som fungerar och vad som 
kan bli bättre. Detta gör att både eleven och läraren snabbare kan hitta den bästa 
undervisningen för just honom eller henne.  
Viktigast i undervisningen är att eleven får spela mycket. Teknik kommer längre ner på listan. 
Det är enligt dessa intervjuer viktigare att eleven skaffar sig en bra stilkännedom istället för 
att fastna i skalövningar, även om detta naturligtvis också är av största vikt att kunna. Men 
saker som sväng och timing kommer före allt annat enligt de fyra lärarna. Även notläsning är 
viktigt. När eleven spelat ett tag så kan man börja prata om att skaffa sig en ”överkunskap” på 
instrumentet. En annan viktig sak är att tidigt börja spela i band. Då får man känna på hur de 
saker man övat på hemma fungerar i verkligheten. Det kan skilja en hel del.  

Vad det gäller lektionstid så tycker alla lärarna att det bör vara minst 30-40 minuters 
lektioner. Annars hinner man inte med så mycket mer än att gå igenom en låt/övning. Det är 
bra om man även hinner med att spela låten eller övningen några gånger så att den sätter sig 
någorlunda. Det är också bra om skalövningar/positionsspel spelas precis som en låt, så att det 
blir mer musikaliskt. Ett enkelt och svängigt basspel är bättre än ett tekniskt osvängigt spel, 
därför jobbar man med att försöka få bort alla ”slaggprodukter” så att basspelet blir så ”rent” 
som möjligt eftersom att basspel mycket handlar om att kompa på ett smakfullt sätt. 
 

 

Material och undervisningsteknik 
Vad det gäller material så verkar det som att de tillfrågade använder sig av en blandning av 
eget och befintligt material. Det egna materialet utvidgas med tiden på grund av vad som 
passar för tillfället och vad som är aktuellt år efter år. Det är även så att de tillfrågade ofta 
plankar låtar inför olika block som de har på respektive skolor vilket gör att man både kan 
återanvända dessa efter några år men också att det krävs att det sätts upp nya block med jämna 
mellanrum vilket leder till ett utökat material. De viktigaste grunderna i undervisningen tycks 
vara sväng, rytmik, anslag, notläsning och positionsspel. Regelrätta låtar som innefattar detta 
plus rena teknikövningar verkar vara grunden på alla baslektioner som de fyra baslärarna 
bedriver. Det är även av största vikt att eleven hela tiden har en förståelse för det man går 
igenom på lektionen. Enligt Nelson (1996) så är det så att människan först lär sig ord för att 
långt senare förstå dem35. Med tanke på detta så kan olika elever har olika tempon på 
undervisningen beroende på hur mycket förkunskaper som finns. Det kan vara så att en elev 
har väldigt precisa och små problem som skapar ringar på vattnet och därmed gör att eleven 

                                                
35 Forssell. A (2005) Boken om pedagogerna  s. 124 Författarna och Liber AB, Stockholm  
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kan få en ”låsning” för sådant som den normalt skulle kunna behärska. Men allt detta 
undervisande respektive lärande måste göras med lusten till att spela, det måste finnas en lust 
för att lära sig mer om musik i allmänhet och om basspel i synnerhet. En annan viktig del är 
att berätta om musikerlivet ur ett eget perspektiv och vad man bör tänka på som blivande 
musiker. Allt från harmonilära till hur det kan fungera på en turné. Sen finns det en viktig 
aspekt i att eleven lär sig spela bas på egen hand med hjälp av en lärare. Man är där för sin 
egen skull, inte för lärarens. 

 
Här följer några individuella tips från varje lärare på vad som bör finnas med i 
basundervisningen och vad de anser är några olika hörnstenar i deras sätt att undervisa: 
M. Lindberg: Man måste börja med grundläggande kunskap. Stilkänsla är det allra 
viktigaste. Det är också viktigt att förstå skillnaden på olika instrumentgrupper, hur dessa 
förhåller sig till varandra i en bandsituation. Spelskicklighet kommer längre ner på listan, det 
måste vara kul att spela och det måste vara förenat med en lust för att lära sig mer. Först då 
kan man skapa en kontinuitet i undervisningen. Andra saker som bör finnas med i 
undervisningen är instrumentkunskap som innefattar frågeställningar som till exempel: hur 
fungerar en bas?   

M. Englund: Tycker det viktigaste delarna i undervisningen är: Stilkännnedom/ musikaliskt 
kunnande, övningsmetodik/interpretation, stimulera eleven till att hitta ett personligt uttryck, 
instrumentkunnande/studiotips, berätta om olika yrkessituationer man själv varit med om. 
Sammanfattar allt med ordet tipsnö som förklaras under en egen rubrik. 

R. Sundin: Oavsett elevens nivå så försöker jag ge dem verktyg som hjälper till i deras 
musikaliska uttryck. Mitt jobb är att serva eleven i en strävan mot att bli en bra musiker. 
Brukar även tänka på hur jag själv hade velat bli undervisad om jag var student idag. Först 
och främst måste allt bli musik av övningarna och det är bra om det går att väva samman så 
mycket som möjligt i en och samma övning.  
A.Johnsson: Det måste vara kul med musik. Musik är en läkande process och målet bör vara 
att bli så bra så att samspelet med andra musiker ger en ”gåshudseffekt”. Notläsning är en 
väldigt viktig parameter. Det plus timing och sväng bör hamna högst på listan, men även att 
kunna ”hela låten”, det vill säga både harmoniken och melodin. Jag brukar försöka att få alla 
mina baselever att spela mycket melodier. Ett bra knep är att försöka tänka som en pianist, 
som ju har både rytm, harmoni och melodi att tänka på. Något som också är viktigt att hålla 
igång är högerhandsteknik och att hitta bra tekniska lösningar för att underlätta spelet.   

 
 

Några av de böcker som enligt intervjuerna är återkommande i baslärarnas undervisning är: 

♦ Storch Hrabe´ vol. 136 

♦ Jerry Bergonzi vol 137 

♦ In the shadows of motown38 

                                                
36 Zimmerman. F (1948)  Storch-Hrabe´ 57 Studies in two volumes vol 1. International music company, New 
York 
37 Bergonzi. J (1994)  Vol. 1 Melodic Structures Advance Music 
38 Dr. Licks (1989) In the shadows of Motown The life and music of legendary bassist James Jamerson Hal 
Leonard Publishing Corporation, Milwaukee, WI 
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♦ Div. Bachlitteratur 

 
Dessa böcker bygger på relativt svåra låtar/etyder. Med andra ord är de perfekta för 
undervisning på en högre nivå där de kan fungera som en övning för att utveckla notläsning, 
teknik och timing. På något lägre nivå kan de fungera bra som en ”morot” för att se vad man 
skulle kunna spela om man bara övar ännu mer. Till Jerry Bergonzi- böckerna och Motown-
boken medföljer det skivor med bakgrunder som är inspelade av väldigt bra och erfarna 
musiker vilket gör att man kan öva timing med några av de bästa kompmusikerna. Jerry 
Bergonzi är även väl medveten om att elever bör förstå det som de ska lära sig vilket gör att 
han förklarar varje kapitel på ett något djupare plan än vad många andra bas- och 
musikböcker gör. Bland annat så pratar han om vikten av att visualisera musik, hur man på ett 
kreativt sätt kan utvidga fantasin och därmed improvisera med en större bredd. Han beskriver 
sin syn på visualisering av musik på följande sätt: ”För en musiker så är visualisering en 
process där man bildligt uttrycker vad vi hör inuti vårat huvud”39. Boken ”In the shadows of 
motown” handlar om James Jamerson, känd Motownbasist, som har spelat bas på några av de 
mest kända soullåtarna från 60 och 70- talet. Samtidigt som man kan läsa om denna 
basgigants liv så får man även möjlighet att spela några av hans basgångar. Några av de mest 
rutinerade studiobasisterna från USA har lyssnat och skrivit ner originalbasgångarna och gjort 
nyinspelningar på låtarna. Med andra ord så förenar denna bok historik om en av de främsta 
basisterna med notläsning på en väldigt hög nivå. Eftersom de flesta basgångarna är så 
komplett utskrivna så skapar man sig även en bra grund för att kunna spela soul stilrent. 
Boken ”Storch-Hrabe´ 57 studies” är uppbyggd som ett klassiskt stycke. Man kan använda 
denna bok genom att öva på att spela varje sats var för sig och ändå känna att det är som en 
fullständig låt. Denna bok lämpar sig såväl för kontrabas som för elbas. Beroende på att 
stycket blir svårare ju längre man kommer så är det väldigt viktigt att från början vara 
noggrann med positionsspel, vilket innebär att man försöker ta reda på var på bashalsen man 
ska ta tonerna för att spela på ett så ”ekonomiskt” sätt som möjligt och i och med det slippa 
alltför många ”sträckningar”. Enligt mina intervjuer så är positionsspel en viktig parameter i 
basundervisning, vilket bekräftar valet av denna bok. Vad det gäller Bachlitteratur så fungerar 
det bra för basundervisning då det finns tydliga baslinjer i alla hans stycken. Det är ett bra 
exempel på stilfulla basgångar som även är väldigt sångbara.  
 

 

Planering och Lektionsformat 
Det tycks finnas ett behov av planering av undervisandet för att skapa en lugn tillvaro för 
eleverna. De fyra baslärarna som jag intervjuat håller med om detta och varje lärare tycker att 
man bör ha gjort en god planering för alla typer av lektioner. Eftersom varje persons planering 
ser lite annorlunda ut så finns det inga rätt eller fel, men det finns ändå kriterier som bör 
finnas med såsom notläsning, stilkännedom etc. Alla de tillfrågade tycker att det bästa sättet   
att undervisa elever på är genom att ha individuella lektioner som är minst 30 minuter. Den 
optimala lektionstiden är dock någonstans runt 40 minuter. Detta för att man ska hinna gå 
igenom eventuella läxor, presentera något nytt material, spela igenom detta så att eleven får 
en förståelse för det och dessutom hinna prata både om att spela men även om hur eleven mår 
och hur det fungerar med skolan. Det bör även finnas tid för frågor om sådana finns.   

                                                                                                                                                   
 
39 Bergonzi. J (1994)  Vol. 1 Melodic Structures Advance Music 



 29 

I dagens skola så är mycket styrt med hjälp av datorer. Scheman, uppgifter, provresultat går 
att få reda på genom att gå in på skolans interna nätverk. Detta gör att saker och ting blir 
enklare och mer lättillgängligt, men också att undervisningen tenderar att bli väldigt styrd av 
datorer.40Givetvis används även läroböcker men det mesta ser ut att bli datoriserat. Det finns 
fördelar med detta: Om eleven inte gjort läxan så är det svårt att skylla på att man glömt 
boken eller liknande i och med att all information finns på datorer på skolan respektive i 
hemmet. Sen kan det givetvis finnas andra anledningar till att man inte gjort uppgiften. Men 
att som lärare ha möjlighet att lägga ut övningar och låtar på en dator underlättar arbetet så till 
vida att man slipper ha allt på papper samtidigt som skolan gör en liten insats för miljön. 
 
 

 
 

Psykologi 
 
Ett återkommande svar i mina intervjuer är: ”Man måste vara en god psykolog för att vara 
lärare”. Det är inte alltid en elev berättar exakt hur han/hon mår, varför man inte gjort läxan 
etc. Därför är det av största vikt att man som lärare är en bra personkännare och kan handskas 
med sådana situationer inte minst beroende på att några av de lärare jag pratat med även är 
mentorer för en grupp elever på deras respektive skolor. Vad det gäller ungdomar som går i 
gymnasiet så bör man ta i aktning att det är mycket som händer när det kommer till personlig 
utveckling. Enligt mina intervjuer så är alla fyra baslärarna överens om att det inte fungerar 
att ösa uppgifter över eleverna. Det är bättre att ta det steg för steg, annars är det lätt att 
eleverna tröttnar beroende på att det blir för mycket information.  Bara för att eleven ibland 
kan verka deprimerad och sur så behöver inte det bero på att man fått en tråkig läxa eller 
liknande. Det kan helt enkelt vara så att sökandet efter jaget är för stor för tillfället41. Man bör 
som lärare vara medveten om hur man handskas med de problem som kan uppstå om detta 
inte lyckas. En viktig del är att hela tiden försöka agera positivt och försöka hitta lösningar så 
att eleven känner att han/hon kan klara av uppgiften. När det kommer till att lära ut saker, 
oavsett vad, så måste man hela tiden tänka tillbaks på hur det var för en själv i början. Tänker 
man inte på det är det nog lätt att bli en ”elitlärare” där elever ska drillas till att bli bäst i 
världen. Det kan man bli, men det krävs att man vårdar det man har och inte glömmer 
rötterna. 

Vad det gäller att vara en god personkännare så innefattar det allt från att börja en lektion med 
att fråga hur eleven mår till att ingripa om man märker att någonting har gått snett, till 
exempel att ta reda på varför en elev börjar att skolka från vissa lektioner. En viktig del i att 
vara en bra lärare är att ha humor. Med hjälp av det kan man få den mest tråkiga uppgiften att 
bli rolig. Av de lärare som jag intervjuat så verkar det som att detta är något som för dem 
framåt. Ofta minns man de lärarna som har mycket humor och som gärna blandar in det i 
undervisningen. Detta stämmer överens med de lärare som jag intervjuat. De har en förmåga 
att berätta roliga anekdoter kring musik, exempelvis om olika turnéer och liknande.  

 

                                                
40 Egidius. H (2005) s. 183 
41 Hwang. P & Nilsson. B (2003) s. 40 
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Livet utanför skolan 
Alla fyra spelar eller har spelat i de flesta sammanhang, allt från rockturnéer till musikaler. 
Två av fyra jobbar heltid som lärare men har med jämna mellanrum musikaljobb på kvällarna 
och på frågan hur man hinner med detta så blir svaret att det måste finnas en förståelse inom 
familjen. De är väldigt måna om att hela tiden fortsätta att arbeta som musiker samtidigt som 
de är lärare, dels för att inte fastna i ett och samma hjulspår och för att skaffa ny inspiration. 
Angående ifall de tillfrågade tror att vissa personer lämpar sig bättre än andra för att spela bas 
så blir svaren lite blandade, men det verkar ändå som att varje baslärare har någorlunda 
samma bild av hur en basist är. Trygg, lugn, ödmjuk och lyssnande är några av svaren. En 
basist är ofta den som de andra kan ”luta sig mot” och som inte har något behov av att stå 
längst fram på scen.   
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5. Diskussion 
 
En intressant iakttagelse är att varje intervjutillfälle började med att vi pratade om 
”basprylar”. Det har en tendens att bli så när två basister möts, dessa tillfällen är de enda 
gångerna man har möjlighet att prata om basprylar med någon som funderar över samma 
saker.  
 
Av de svar jag fått angående varför de tillfrågade valde att bli baslärare så finns det lite olika 
förklaringar, allt från att de fick ett erbjudande till att det är ett sorts kall. Oavsett anledning så 
verkar ”kärleken till musik” och viljan att föra en tradition vidare vara en grundbult i detta 
val. Enligt Bjärvall och Blombäck så är det just kärleken till ämnet som gör att en bra lärare 
kan lyckas.42 Det finns de lärare som har en otrolig kunskap och talang för att spela bas, men 
när det kommer till att lära ut de till elever så får de inte till det. Informationen går inte in hos 
eleven, detta skulle kunna bero på att läraren egentligen inte har någon större ambition med 
läraryrket. Någonting som är intressant är att två av fyra lärare jag frågat säger att en del av 
deras sätt att undervisa är en reaktion mot hur deras respektive utbildningar var. Denna teori 
styrks i avhandlingen (Om man inte vill spela - då blir det jättesvårt). Där skrivs det att 
problemet med institutionsmiljön är att man inte erbjuds lärande i den miljön där lärandet ska 
brukas43. Detta kan bero på många olika faktorer, men i dessa fall berodde det bl.a. på att 
utbildningarna inte motsvarade de förväntningarna som fanns innan de tillfrågade sökte till 
respektive utbildning. Enligt de prospekt som finns att läsa om musikhögskoleutbildningarna 
så framgår det ganska tydligt att de två stilar som dominerar skolorna är jazz och klassisk 
musik. Detta kan bero på att det är inom dessa musikstilar man har mest att lära vad det gäller 
teoretiska kunskaper, men jag tror att många av dessa skolor skulle tjäna på att se vad det är 
för jobb som erbjuds de studenter som fullföljer hela utbildningen. Ett aktivt lyssnade på ny 
musik bidrar också till att man inte står stilla i basundervisningen. Det är även viktigt att 
känna till den musik som eleverna lyssnar på för att förstå deras infallsvinkling. Alla fyra var 
mycket insatta i ny musik och radade upp flertalet ”nya” band som de tycker om. Detta gör att 
deras undervisande följer med i utvecklingen. De blandar ny musik med sådant som alla 
baselever bör känna till. Som baslärare är det i princip ett måste att man ska ha en bredd vad 
det gäller musikstilar i och med att det finns lika många olika musikstilar som det finns 
elever. Det medför att man som lärare bör ha vetskap om vad det är som gäller för tillfället 
och även ha koll på musikhistorien för att kunna undervisa med ett stort spektra av kunskap. 
Att vara basist innebär oftast att man tillhör kompsektionen i en orkester att man tillsammans 
med en trummis utgör grunden i musiken, ett slags fundament. Därför måste basen och 
trummorna fungera bra ihop, annars faller musiken samman eftersom det mest primära i både 
musik, husbyggen etc. är grunden. Medveten om detta så bör en baslärare spela även utanför 
skolan beroende på att man då skaffar sig kunskap om ämnet genom att själv praktisera det. 
Oavsett vilken stil man spelar eller i vilket sammanhang så håller man igång såväl gehör, 
samspel som teknik vid regelbundet spelande. Detta skapar även inspiration som man sedan 
kan överföra på undervisandet. Enligt Calissendorff så har elever olika lärstilar vilket innebär 
att man bör lära ut på olika sätt beroende på elevens sätt att ta in information44. Genom att ta 
reda på vad eleven lyssnar på för musik främjar man denna teori. Detta hänger även ihop med 
att ta reda på vilken sorts personlighet eleven har. Kan man som baslärare ha en förståelse för 

                                                
42 Bjärvall.K & Blombäck.R (2007) s.5 
43 Calissendorff. M (2005) s.26 
44 Calissendorff. M (2005) s.35 
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hur ens elever förhåller sig till inlärning så kan man göra individuella studieplaner för varje 
elev, vilket samtliga baslärare gör. Bevisligen så lönar sig det att lägga denna extra tid på 
planering, då det ofta ger ett bättre resultat. Att vara välorganiserad och planera sin tid väl 
minskar risken för stress som så annars lätt tar över då man har flera åtaganden. En stressad 
lärare är ingen bra lärare och för att kunna ha en möjlighet att lyssna på någon så måste man 
själv vara tillfreds och det gör att tiden måste vårdas väl. Vad det gäller lektionsformat och 
frågan om det är bäst med undervisning i grupp eller enskilt så föredrar de tillfrågade att 
undervisa en och en alternativt två och två. Lektionerna bör vara mellan 30 och 45 minuter. 
När jag själv under en tid undervisade inom kommunala musikskolan så varierade tiden för 
olika elever, men de flesta hade 20 minuters lektioner vilket gjorde att man tvingades vara 
otroligt effektiv efter det att man stämt instrumenten, plockat fram eventuella böcker/papper, 
svarat på frågor etc. Så därav är nog 30 minuter det minsta man som lärare kan begära för 
varje elev/elevpar. Men enligt mina intervjuer så är det allra mest optimalt med 40 minuters 
lektioner.  
 
En sak som vi pratade mycket om var att det oftast är basisten som kommer först till 
repetitionen och har lyssnat och kan låtarna. Något som dessa lärare försöker föra vidare till 
sina elever. De föregår helt enkelt med gott exempel vad det gäller att vara förberedd och 
komma i tid osv. Enligt dessa lärare så är det av största vikt att varje elev får den 
undervisningen som just den eleven behöver och det gynnar även läraren att kunna ha en 
årsplanering som fungerar, fast med olika metoder beroende på individen. 
 
Enligt egen erfarenhet och enligt de basister som jag intervjuat inför detta arbete så är en 
basist oftast en lugn och trygg människa som de andra i bandet kan luta sig emot. Tyvärr så 
finns det inte anmärkningsvärt mycket skrivet om detta ämne.Det kan möjligen vara ett bra 
uppslag för vidare forskning om musiker. Det som skrivs angående detta i min uppsats är 
grundat på information som jag fått vid intervjuer samt egna erfarenheter. 
Som basist bildar man tillsammans med trummisen en grund för de övriga musikerna att stå 
på. Om man pratar om frilansbasister/musiker som jobbar som ”studiomusiker” och på teatrar 
och liknande så är det ofta så att dessa basister alltid är väl förberedda inför uppgiften, vilket 
enligt tidigare forskning gör jobbet som lärare lättare. Har läraren planerat sina lektioner väl 
så blir det en lugnare stämning och mer information som går in hos eleven. Basister är även 
enligt mina intervjuer också personer som inte är särskilt intresserade av att stå längst fram 
och ”fronta” ett band, vilket i så fall skulle tyda på ett gott självförtroende och en god 
självkännedom. Med andra ord låter man musiken/basspelet tala istället för att man själv 
måste synas. Man kan välja att se ett band som ett hockeylag där trummisen är målvakt, 
basisten och keyboardisten backar och gitarrister och sångare är anfallare. Då får man en 
enklare bild av hur det brukar fungera i ett band. 
 

Av intervjuerna att döma och av egen erfarenhet så verkar det som att de parametrar som går 
som en röd tråd genom alla svar jag fått gällande hur en bra baslärare bör vara är: god 
planering, ett aktivt musicerande, aktivt lyssnade på eleven, ödmjukhet och personkännedom. 
En annan sak som märks är att dessa baslärare ofta pratar om ”vi basister” som en ”grupp” där 
alla är på samma plan, oavsett erfarenhet eller ålder. Även elever till de här baslärarna är lika 
mycket basister som de själva, skillnaden är egentligen bara att vissa har spelat längre än 
andra. Det borde vara en självklarhet att se det så, men jag tror inte att det är det för alla 
baslärare. När intervjuerna gjordes så kom jag att tänka på att alla tillfrågade är otroligt 
ödmjuka inför sin arbetssituation, de verkar helt enkelt trivas med det som de gör. En annan 
sak som är märkbart är att alla har ett oerhört stort intresse av att svara på frågorna så 
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noggrant som möjligt vilket visar på att de verkligen brinner både för musik och för 
undervisningen. Alla tänkte efter på varje fråga, och i vissa fall hade de skrivit ner några 
tankar i förväg för att inte missa något vilket stämmer bra överens med ett logisk-matematiskt 
intelligenstänkade. I så fall kan man koppla detta till Howard Gardners teori eftersom den 
pekar på att människor besitter flera olika typer av intelligenser.45   

 

Frilansande musiker 
Alla fyra baslärare som jag intervjuat visar på en förmåga att kunna förmedla kunskap på ett 
bra sätt. Detta skulle kunna bero på att deras personlighet inger ett förtroende hos de elever 
som de undervisar. Att eleven har förtroende för sin lärare möjliggör för läraren att styra 
lektionerna på ett sätt så att eleverna både får lära sig det som de önskar men även sådant som 
de kanske inte trodde att de skulle tycka om. I och med att alla fyra har en god 
personkännedom så vet dom exakt när dom ska ge beröm och när de inte ska göra det. Ett 
knep som kommer upp under en av intervjuerna är att man ska ”ge beröm en gång i månaden” 
vilket verkar vara ett sunt sätt att tänka på. I annat fall kanske det blir för ofta eller för sällan 
vilket kan få elevens självförtroende att svikta åt båda håll. Schenck skriver att det bästa sättet 
att lära sig låtar är genom härmning46, och lärarna som jag pratat med verkar jobba just på det 
sättet genom att de har en stor kunskap samt spelar låtar/övningar med attityd även på 
lektionerna. Dessutom skräddarsyr de lektionerna efter varje elev, både vad gäller elevens 
önskemål men även genom att försöka hitta rätt låtar/övningar för just deras elevers behov. 
Angående användandet av datorer i skolan så tror jag att det gjort arbetet som lärare mycket 
mer effektivt. I och med att man som lärare kan lägga upp alla låtar och läxor etc. på skolans 
server så blir det enklare för eleverna att kunna hämta hem materialet var det än befinner sig. 
Musiktjänster som t.ex spotify gör det också enklare för både lärare och elever att direkt på 
lektionen kunna lyssna på en viss låt om det är så att man vill visa någon särskild basgång 
eller om det dyker upp någon fråga om en låt som man själv inte har. Att alla fyra lärarna är 
aktiva musiker vid sidan är extremt bra med tanke på det jag tidigare skrev om att vara en 
förebild. Schenck menar att en lärare hela tiden bör spela med sitt ”bästa spel” varje gång 
han/hon ska visa en låt eller övning för en elev. Detta för att eleven ska få en chans att höra 
hur det kan låta om man skulle öva på det. För att kunna göra detta krävs det att man håller 
igång spelet vid sidan av undervisandet. Detta är även bra med tanke på att de framkommit 
under mina intervjuer att lärarna ofta får uppslag till nya övningar när det själva är ute och 
spelar. De kan även berätta för eleverna hur det fungerar i musikbranschen idag och därmed 
lättare göra planeringar så att eleven får veta vad som krävs för att exempelvis kunna spela i 
ett rockband eller på en teater etc.  

Angående metodvalet att välja intervjuer som vägen till att skapa ett underlag för mitt arbete 
så tycker jag att det gjort arbetet mer ”levande”, men jag skulle givetvis kunnat göra på andra 
sätt t. ex genom enkäter. Som vidare forskning skulle man kunna fråga elever till dessa lärare 
och även intervjua andra instrumentallärare och då få en större bredd på underlaget. Det skulle 
även vara intressant med ett arbete som tar upp fall där undervisningen inte fungerat. Hur 
löser man i så fall en sådan situation? Kan man på något sätt hitta den ”felande länken” eller 
är det helt enkelt så att bra personkemi är den enda lösningen? I så fall är det så att den 
undervisningen som idag bedrivs på musikutbildningar bara passar vissa människor.       
Jag, personligen, ser mig som en analytiker och vill gärna veta varför jag ska lära mig saker. 
För att återknyta till det som Calissendorff tar upp angående olika lärstilar så blir frågan om 

                                                
45 Forssell.A (2005) s.91 
46 Schenck. R (2000) s.39  
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det är så att det krävs en innovatör för att undervisa en analytiker? Detta grundar jag på att jag 
fann de lärarna jag intervjuat närmast lika innovatörens egenskaper. Är svaret på detta arbete 
alltså att en bra lärare är innovatör och en bra elev är en analytiker? Antagligen så handlar det 
om personkemi mellan människor och det faktum att man hittar vissa personer som man får 
väldigt mycket förtroende för. Mycket handlar nog också om att allting börjar hos eleven 
själv. Viljan att bli bra på bas och vilja lära sig mer gör att arbetet för en lärare blir något 
enklare eftersom att mycket av grundmotivationen redan finns där. Enligt Hwang och Nilsson 
så är det viktigt att man känner till hur människor fungerar i olika åldrar, vilka faser man går 
igenom. Antagligen så är det så att de lärarna jag intervjuat har en förmåga att ”se varje 
person” och inte lämna någon åt slumpen, vilket gör att väldigt många olika elever kan tycka 
att dessa lärare är bra men på olika sätt. Av de svar som jag fått så är det tydligt att dessa fyra 
lärare har en ambition om att vilja få igång spelandet så fort som möjligt vilket fungerar i alla 
lägen, men det som gör dessa människor lite mer än instrumentalpedagoger är att de ser hur 
de ska handskas med varje elev. Som jag tidigare tog upp så är det en fördel om lärare besitter 
ett mått av humor vilket kan vara bra för att göra undervisningen lite mer ”lättsam”. Alla de 
lärare som jag pratat med har nära till ett skratt och berättar gärna roliga turnéhistorier eller 
liknande vilket också gör att de visar att de inte bara är lärare som ska bedriva undervisningen 
utan att de även kan dela med sig av sina livserfarenheter inom musikbranschen för att ge tips 
och råd till en blivande musiker. Detta kan jämföras med Fredrik Lindströms bok ”Världens 
dåligaste språk”47  där det finns en likhet i att berätta och lära ut ett ämne med hjälp av humor. 
I den boken får man lära sig väldigt mycket om svenska språket och om hur vissa ord 
uppkommit och jag tror att man kommer ihåg ganska mycket av det beroende på att 
Lindström blandat in humoristiska formuleringar. På samma sätt kan man lära ut musik, har 
man nära till skratt och att berätta någonting roligt som kan härledas till musik så borde mer 
av det fastna än om man hela tiden tar allting otroligt seriöst. Det enda svaret på vad det är 
som gör en bra baslärare till en bra baslärare är egentligen väldigt individuellt. Det handlar 
mycket om personkemi mellan lärare och elev, men också om att de fyra lärarna som jag 
intervjuat är extremt ödmjuka inför sin uppgift som är att utbilda bra basister men också att 
försöka berätta något om hur det fungerar i musikervärlden så att eleverna ska få det något 
enklare när de ska börja jobba som basist eller baslärare. Det som är mest ”bassignifikativt” i 
arbetet är nog att vi pratat mycket om basprylar när vi träffats för att göra intervjuerna, men 
om två trummisar ska mötas så blir det nog mycket trumsnack. Så det man kan säga är att: En 
bra lärare är en bra lärare om han/hon får undervisa en motiverad elev och själv känner sig 
motiverad för uppgiften. Detta gäller nog med största säkerhet alla instrumentallärare. I 
slutändan handlar det trots allt om att ha roligt. Musik ska helt enkelt vara kul! Då blir en bra 
baslärare just en bra baslärare! 
 
 
 

 
 

 
 

 

                                                
47 Lindström. F (2000) Världens dåligaste språk  
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Bilaga 1 
 
Intervjufrågor: 
 

1. Hur länge har du varit lärare? 

2. Vad har du för utbildning?  
3. Trivs du som lärare? 

4. Trivs du med dina arbetskollegor/arbetsmiljö? 
5. Hur kommer det sig att du arbetar som baslärare? 

6. Är du aktiv musiker vid sidan av ditt lärarjobb? 
7. Hur ser din arbetsvecka ut? (Heltid, deltid?) 

8. Jobbar du på flera olika skolor? 
9. Hur var din egen utbildning? (Positivt/negativt)?  

10. Vid vilken ålder började du jobba som lärare? 
11. Tror du att vissa egenskaper gör att vissa människor lämpar sig bättre för att spela 

bas? 
12. Vad anser du vara bra egenskaper hos en baslärare? 

13. Ser du dig själv som en bra lärare? 
14. Vad är din viktigaste uppgift som baslärare?  

15. Finns det någon särskild litteratur som du haft extra mycket hjälp av i ditt läraryrke? 
(musik, psykologi, pedagogik etc.) 

16. Har du något grundupplägg på dina lektioner eller skräddarsyr du lektionen efter varje 
elevs behov? 

17. Använder du mestadels eget sammanplockat material (egna plankningar etc.) eller 
utgår du från kurslitteratur på lämplig nivå? (Befintlig litteratur) 

18. Spelar lektionsformatet (tid, enskild/grupp-undervisning etc.) någon roll? 
19. Är det någon skillnad på att undervisa en elev som redan innan kan spela ett annat 

instrument?  
20. Vilken roll spelar elevens ålder för undervisningen? Tydliga skillnader mellan olika 

åldrar?   
21. Har du några särskilda övningar som du märkt fungerar extra bra på dina baselever? 

22. Finns det någon särskild del av basspel som man bör lägga mer tid på?  
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